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Protokoll FS-möte 2017 - 4

WebEx 13 juni kl. 20-2140
Närvarande: Jonas Colmsjö, Stefan Palm och Martin Carlsson
Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansli
1. Mötets öppnande
Jonas hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av mötesordförande
Jonas Colmsjö valdes till mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare
Peter Lundmark valdes till mötessekreterare.
4. Val av justerare
Stefan Palm valdes till justerare.
5. Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes.
6. Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. Peter Lundmark fick i
uppgift att lägga upp i DocuSign för signering
7. Att göra lista
Att göra listan gicks igenom
8. Kanslirapport och rapport från Riksidrottsmöte
Förberedelser inför olika landslagsuppdrag ultimate, mästerskapstävlingar i discgolf
och allround. SM-veckan tar sin tid då förbundskansliet är den naturliga vägen för
kontakt från såväl Borås stad, SVT och RF.
Här diskuterades huruvida en ”Frågor & Svar” ska finnas på www.frisbeesport.se som
underlättar för alla parter.
Förbundskansliet rapporterade att årets Riksidrottsmöte (RIM) var ett av de kortaste
då alla punkter gick snabbt, valberedningen hade gjort ett bra jobb och alla deras
förslag till olika poster gick igenom.
Dom punkter som diskuterades mer än andra var


Intensifierat jämställdhetsmål för svensk idrott, som ska uppnås 2025, bifölls av
stämman. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor
och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i
idrottsrörelsen. Beslutet om intensifierat jämställdhetsarbete innehåller även att
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Riksidrottsförbundets stadgar i 11 kap. 4 § 4 ändras med ikraftträdande från och
med den 1 juni 2021. Ändringen innebär att inget kön ska vara representerat med
mindre än 40 procent i specialidrottsförbunds styrelse och valberedning.


Riksidrottsstämman beslutade att nuvarande organisering av
antidopingverksamheten bibehålls tills vidare. Samtidigt ska Riksidrottsstyrelsen
(RS) skyndsamt uppta dialog med världsantidopingorganisationen, WADA, för att
säkerställa en godkänd svensk ordning.



Riksidrottsstämman beslutade att bistå Riksidrottsstyrelsens förslag att öka
insatserna för förändringar av barn- och ungdomsidrotten. Målet är att år 2025 ha
en idrottsrörelse där alla får plats att idrotta utifrån sina villkor oavsett ambition,
ålder, kön, prestationsnivå eller andra förutsättningar. Träning och tävling ska
utformas så att utövaren mår bra, har roligt och utvecklas under hela livet.

9. Arbetsbeskrivning kansliet
Förbundsstyrelsen diskuterade bästa vägen framåt för en fördelning av
förbundskansliets tjänst, dels för Svenska Frisbeesportförbundet (SFF) och dels för
grenförbunden (GF). En flexibilitet i tjänstens innehåll är nödvändig men med en
grovplanering som underlättar för alla parter. Periodvis kommer GF kräva mer och
gemensamt för alla tre är att utomhussäsongen är den mest aktiva av naturliga skäl
Om en prioritetsordning ska sättas kommer SFF:s basala verksamhet först och sedan
arbete med utvecklingsplan, konsekvens av den omfattning av arbete med
utvecklingsplan kan göra att stor del av det som idag utförs av förbundskansli för GF
får övergå till GF själva.
Förslag är att Stefan Palm tar fram dokument som beskriver prio och procentsatser ur
ett ekonomiskt perspektiv som i sin tur leder till att respektive GF gör en egen lista
över prioriterat arbete. Stefan har för avsikt att ha dokument klart inom en vecka.
10. Uppdaterad plan mot doping och matchfixing
Frågan bordlägges till nästa förbundsstyrelsemöte
11. Utbetalning av överskott till GF
I avvaktan på att utvecklingsplanen blir godkänd från RF och fördelningsnyckeln
fastställs har SFF beslutat att till respektive grenförbund betala ut de pengar som
beslutades av årsmötet, dvs överskottet inklusive medaljpengarna
. Avdrag görs med vad respektive grenförbund tidigare fått i förskott för 2017.
Detta betyder att beloppen för respektive grenförbund blir enligt följande:
Allround: 280 000 - 11 400 = 268 600
Discgolf: 86 400 - 121 448 = -35 048
Ultimate: 233 600 - 106 902 = 126 698
Vi kommer inte att kräva återbetalning från Discgolf utan denna skuld ligger kvar till
beslut om hur övriga medel från SFF ska fördelas.
De 11 400 för GF Allround har tidigare enbart varit öronmärkta i avvaktan på
bildande av GF och innebär att det till Allround ska utbetalas 280 000 kronor.
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Förbundsstyrelsen beslutade
att
att

förbundskansliet ombesörjer utbetalning av överskott enligt skrivelse
det formuleras en fullmakt för utbetalning som signeras i DocuSign av Jonas
Colmsjö och Stefan Palm

12. WFDF-kongress Royan, Frankrike, 24 juni 2017
Frågan om tillhörighet för SUF är bordlagd av WFDF och tas upp efter kongressen i
Royan, Frankrike.
Jonas Colmsjö har startat ett Google Doc. som alla fyllt i hur man anser att SFF ska
rösta gällande olika delar av WFDF-stadgar. Idag kan både organisation (ex Guts
USA) och ett land rösta, vad händer om organisationer i fortsättningen inte får
rösträtt?
Kommentar kring hur ska WFDF leva upp till §1och Artikel 6 1.1 Athletes´
Commission och skrivningen Ultimate athletes.
Förbundskansliet ombeds ta fram vilka frågor det kan tänkas uppkomma diskussion
kring och eventuella beslut, allt för att SFF ska vara väl förberedda så utsedd
representant för SFF kan rösta på plats.
13. Status utvecklingsplan
Representanter från SFF och GF träffades via WebEx så sent som igår måndag den 12
juni.
Milou Werth från SISU Idrottsutbildarna har bidragit med ett kostnadsplan för
utbildningsplattform och en spelarutbildningsplan.
Jonas Colmsjö skickar in den gemensamma utvecklingsplanen till Milou efter att hela
förbundsstyrelsen läst igenom och gett klartecken.
14. Fördelningsnyckel och elitpengar
SDFA hade ingen möjlighet att delta på senaste mötet, däremot fanns representant
från SUF, SDGF och SFF. Nytt förslag är utskickat men inga nya kommentarer har
inkommit, saknas gör SDFA. Mattias Nilsson från SDGF anser att överenskommelsen
för 2017 anses klart men fortsatt diskussion behövs för nästkommande år. Besked
måste komma in från alla GF, Martin Carlsson meddelar Jonas Colmsjö vem som är
representant för vilket GF.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

förslag fördelningsnyckel skickas till förbundsstyrelsen som tar ställning och
sedan åter till GF

15. Diskussion rutin för medlemsförteckning
Frågan bordläggs till nästa möte.
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16. Utseende av ledamöter i idrottens skiljenämnd
Förslag på ledamot, Johan Josjö, från SFF diskuterades helt kort och Jonas Colmsjö
fick i uppdrag att kontakta Johan Josjö som idag är SFF´s representant, förslag ska
vara Riksidrottsförbundet tillhanda senast 15 augusti 2017.
17. Nästa möte
Nästa möte är den 4 juli klockan 20.00-21.30 via WebEx om inget annat föreslås.
18. Mötets avslutande
Jonas Colmsjö tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande

Justerare

Mötessekreterare

Jonas Colmsjö

Stefan Palm

Peter Lundmark
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