Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 6 september
2014
Tegelbruket, Örebro
Närvarande: Conny Thunberg, Johan Robertson, Martin Carlsson, Joel
Högberg, John Hall och Anders Dahlén
Adjungerade: Peter Lundmark, förbundskansliet

§ 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande
Mötet förklarades för öppnat och alla hälsade alla välkomna av Peter
Lundmark. Johan Robertson valdes till mötesordförande.

§ 2 Val av justerare
John Hall valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 3 Val av sekreterare
Peter Lundmark valdes till mötessekreterare

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes efter tillägg
- Kanslifrågor
- Struktur för rapporter från discipliner

§ 5 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes efter att förbundsstyrelsen enats om
slutdatum för arbetet med hemsidans struktur blev satt till 15 november
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§ 6 Rapporter respektive disciplin
Förbundsstyrelsen diskuterade struktur för rapporter från respektive disciplin
vid förbundsstyrelsemöte.
Discgolf – alla tävlingar, i stort sett oavsett nivå, fylls på snabbt. Till årets
individuella SM ökades spelfältet till 180 till skillnad från tidigare 144
spelare, gjordes med anledning av det stora trycket som var vid anmälan.
Det har skett en ökning i såväl junior- som damklasserna på SM.
Ultimate – utskottet ska samlas för att stämma av årets verksamhet.
Disciplinen lider av projekt som inte blir av och fler engagerade behövs,
Svenska Ultimateligan har diskuterats i social medier och ett möte ska ske i
samband med SM i Örebro 13-14 september.
KFUM Örebro kommer att söka bidrag från utskottet för att arrangera läger
för U20 tjejer från hela Sverige. Utskottet har visat sig positiva och väntar
enbart på projektbeskrivning och budget.
Totalt är sju lag anmälda till SM 2014 idag och det är fortfarande allt för
mycket tid som går till spillo då lag inte håller uppsatta anmälningstider.
”Hello Stockholm” på Bosön tidigare i år var väldigt lyckat med 24 lag i
open och 16 i dam. Kommer att arrangeras igen februari 2015.
Satsning även i fortsättningen på bland annat MY-mässan i Stockholm,
ingen konkret effekt direkt i klubbarna däremot på sociala medier där
uppmärksamheten varit stor. Medverkan på mässor är något som utskottet
tror kan ge resultat i långa loppet.
Utskottet efterfrågade bättre statistik för att se utvecklingskurvan för
ungdom, förbundskansliet uppdrogs att förse alla utskott och
förbundsstyrelse med underlag.
Allround – SM 2014 i samband SM-veckan i Borås drog fler deltagare än på
väldigt länge. Då SM i discgolf (lag) nästan avgjordes samtidigt kunde man
locka några discgolfspelare att ställa upp i längd.
Utskottet har skickat svenska spelare till Italien efter förfrågan för att
inspirera och lära ut.
Diskussion pågår om åldersindelningen för allround i Sverige, det efter att
det uppmärksammats att såväl discgolf som ultimate har 19 år som övre
juniorålder medan allround i Sverige har 18 år. Internationellt är det 19 som
gäller oavsett disciplin. Diskussionen är inte avgjord men involverade är
Protokoll	
  6	
  september	
  2014	
  Svenska	
  Frisbeesportförbundet	
  

överens om att man bör följa det internationella regelverket.
Allroundutskottet vill först se över hur det kan påverka och om det finns en
bakgrund till den svenska junioråldern.
Allroundutskottet består av ett antal spelare som arbetar men det finns ingen
sammankallande, något som måste förändras för att utskottet ska fungera till
fullo.

§ 7 Anmälan Svenska Mästerskapen
Med anledning av att, främst allround och ultimate, lider av anmälningstider
som inte hålls som i sin tur leder till bland annat allt för sena
tävlingsscheman och information vid mästerskapstävlingar, ser
förbundsstyrelsen det av vikt att en förändring sker.
En gemensam kommunikation oavsett disciplin som tydligt talar om vad
som händer när spelare och/eller lag inte anmäler sig till en
mästerskapstävling på utsatt tid. Uppfyller inte klassen kravet på minst fyra
deltagare/deltagande lag när anmälningstiden gått ut blir det heller inget
mästerskap. Status för ett svenskt Mästerskap måste höjas.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Från och med 2015 kommer endast de som har anmält sig innan
sista anmälningsdag att få delta i SM för de olika disciplinerna.

att

Vid för få anmälningar efter sista anmälningsdag kommer SM att
ställas in

att

Kansliet får i uppgift att kommunicera ut detta till utskotten.

§ 8 Delta i discgolftävlingar sanktionerade utav SFF utan att
vara PDGA-medlem
Discgolfutskottet har sedan tidigare beslutat att PDGA-rating avgör om vilka
spelare som ges möjlighet att delta i Svenska Frisbeesportförbundets
sanktionerade tävlingar när det är fler anmälda spelare än vad tävlingen tar
emot. Detta gäller främst för DNT och SM Detta har lett till att är man som
spelare inte medlem i PDGA och därmed inte har någon rating är det idag
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nästan omöjligt att få plats på dessa tävlingar. Eftersom Svenska
Frisbeeförbundet endast ställer krav på licens för att få möjlighet att delta i
dessa tävlingar ska det inte styras av om du har eller inte har PDGAmedlemskap.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Discgolfutskottet får i uppdrag att utreda möjligheten för
licensierade spelare att kunna delta i förbundets sanktionerade
tävlingar utan att ha löst PDGA-medlemskap.

§ 9 Jubileum
Då Svenska Frisbeesportförbundet fyllde 40 år 2014 fanns det planer på ett
jubileum, något som tyvärr inte blev av på utsatt datum då intresset var allt
för lågt. Tankar fanns sedan på att senarelägga evenemanget, något som
förbundsstyrelsen blev informerade om.
Förbundsstyrelsen hade som uppgift att lämna besked om en eventuell
senareläggning och budgetfördelning senast den 28 maj
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Undersöka hur kommunikationen från förbundsstyrelse till
organisationsansvariga varit

att

Förbundsstyrelsen beslutar att inte genomföra något jubileum då
det är för få som har vist intresse för detta

§ 10 SM-vecka 2014
Ett mycket lyckat arrangemang i Borås där alla tre discipliner var på plats.
Allround med alla sina grenar, discgolf med lag och ultimate spelade mixed.
IK Ymer arrangerade lag-SM i discgolf medan representanter från
förbundsstyrelse och förbundskansli ansvarade för allround och ultimate.

Protokoll	
  6	
  september	
  2014	
  Svenska	
  Frisbeesportförbundet	
  

Sundsvall blir värdstad 2015, förbundskansliet har meddelat
Riksidrottsförbundet att man eventuellt kommer att medverka men måste
avvakta besked från respektive disciplin.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

ställa sig bakom ett deltagande i SM-veckan 2015

att

utskotten ska inkomma till förbundskansliet med beslut om
deltagande i SM-veckan 2015 senast den 10 oktober

§ 11 Organisationsförändring
Johan Robertson presenterade ett förslag på hur de olika nivåerna i
förbundets organisation ska arbeta mot gemensamma mål framöver.
Vid verksamhetsdagarna den 16-17 november ska förslaget diskuteras och
innan dess bör förbundsstyrelsen ha ett mer konkret underlag klart för att
kunna diskutera vidare. Om möjligt ta in en processledare från SISU
Idrottsutbildarna som kan se vår på vår organisation med andra ögon.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Johan Robertson tar fram ett mer detaljerat förslag som skickas
ut till hela förbundsstyrelsen till nästa styrelsemöte.

att

Förbundskansliet kontaktar respektive utskott och efterfrågar
deras tre viktigaste mål med sin verksamhet, svar från utskotten
ska vara inlämnade senast den 24 oktober

§ 12 Verksamhetsdagar
Anders Dahlén och förbundskansliet fortsätter planering av verksamhetsdagarna.
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§ 13 Nästa möte
Nästa möte är den 29 oktober per telefon 20.00 - 21.00

§ 14 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat
Justeras mötesordförande

Justeras

Johan Robertson

John Hall

Vid protokollet

Peter Lundmark
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