Nystart Svenska Frisbeesportförbundet
Med anledning av nuvarande situation i Svenska Frisbeesportförbundet och med stöd av § 4.2 Mom. 3 i
stadgarna uppmanar nedanstående föreningar anslutna till Svenska Frisbeesportförbundet förbundsstyrelsen att
snarast utlysa extra årsmöte.

1: Bakgrund
Svenska Frisbeesportförbundet befinner sig i en konstitutionell kris.
-

Förbundet saknar ordförande med årsmötesmandat. Både ordförande och ekonomiansvarig har avgått
på grund av oenighet i styrelsen.
Förbundsstyrelsen är stympad och saknar förutsättningar och förmåga att fatta vare sig kortsiktiga och
operativa beslut eller långsiktiga och strategiskt nödvändiga beslut.
Svag nytillströmning av licensierade aktiva samt få andra intäkter än RF-stödet ger en ekonomi som är
svag och sårbar, vilket inte är långsiktigt hållbart, ens inom ramen för RF.
En betydande del av frisbeefamiljens utövare - discgolfarna - saknar länk till förbundsstyrelsen som
konsekvens av att hela Discgolfutskottet (DU) avgick under våren.

Vårens turbulens medför att RF är medvetna om vår situation. Vilka konsekvenser det får är svårt att förutse,
men det är ingen okvalificerad gissning att det drabbar oss negativt, eventuellt i form av minskat statsbidrag eller
andra sanktioner. Ett förbund i oro är aldrig i en bra förhandlingsposition.
Alltså är det av högsta prioritet att uppmana till lugn i båten - och därefter omedelbart sikta mot en nystart för
Svenska Frisbeesportförbundet.

2: Problemformulering
Ovanstående är tecken på en imploderande organisation. Dessvärre är det resultatet av en process som pågått en
längre tid. Organisationen lider av ett systemfel som omöjliggör funktionalitet mellan beslutande och utförande
organ - helt enkelt för att strukturen omöjliggör det.
Effekterna känner vi:
-

-

Både ordförande och ekonomiansvarig har avgått. De två senaste ordförandena har bägge valt att inte
slutföra sina uppdrag. Avhopp från förbundsstyrelsen är ett återkommande problem.
Akuta och återkommande schismer mellan styrelsen och disciplinerna.
Otydliga kommunikations- och beslutsvägar medför en effektförlust mellan ledning, utskott och aktiva.
Ständiga problem med nyrekrytering utan att åtgärdsprogram presenterats.
Förbundsstyrelsen har ännu inte formulerat strategisk målbild för SFF:s verksamhet
Verksamheten lider, i synnerhet på dam- och ungdomssidan. Ett par exempel:
Allround: JSM 2016; 14 deltagare. SM: 29 deltagare. Dam-SM: 11 deltagare.
Disc Golf: Av uppskattningsvis 25.000 utövare är omkring 750 licensierade. En medelålder som stadigt
ökar och en damklass som inte förmår växa.
Ultimate: Ingen damklass USM. Bristande representation i mästerskap (från 2009 till 2014 inget
damlandslag, inget lag årets U20-VM). Damklassen på SM spelas i ungdomsformatet 5-mot-5.
RF har ögonen på oss. Såväl ekonomi som verksamhet är under granskning.
Men viktigast: Discgolfarna har i konsensus förklarat att det de saknar förtroende för SFF:s
ledning och organisation. De har valt att bilda ett eget förbund, trots att det medför att de står utanför
RF och därmed mister anslag och rättighet att utlysa SM-tävlingar. Såpass utbrett är missnöjet. Såpass
starkt är önskan att själva få möjlighet att råda över sin verksamhet. Detta är en reaktion som måste tas
på allvar.

Discgolfarna har satt fingret på det stora problemet med nuvarande organisation: Eftersom förbundsstyrelsen
måste detaljstyra verksamheten mister utövarna kontrollen över sin egen sport.

Problemets kärna är en oligarkisk struktur. Det är exempelvis osunt att förbundets styrelse består av ledamöter
som ska besluta om sin egen verksamhet. Det leder ofelbart till konflikter - oavsett hur gott uppsåtet än må vara.
När dessutom illa utförd kommunikation inom och utom styrelserummet är en del av cocktailen är risken för
total härdsmälta överhängande. Och det har vi sett ett flertal exempel på i vår.
Detta är visserligen problem som aldrig kan undgås i organisationer som bygger på frivilligt arbete. Vi är alla
mer eller mindre amatörer på det vi gör i SFF. Men just därför är en tydligare reglering och ansvarsfördelning
nödvändig, just därför är det viktigt med mekanismer och verktyg som hjälper oss alla att driva svensk
frisbeesport framåt – inte i cirklar.
Vi hävdar att detta både bör och kan åtgärdas omgående.
En lösning finns runt hörnet, en lösning som dessutom är beprövad och fungerande. Vi föreslår ett konkret och
radikalt åtgärdsprogram som leder vår organisation i en riktning som utvecklar sporten istället för att sakta
förgöra den.

3: Lösningen: En omstart - och ett nytt förbund!
Vi föreslår att SFF omedelbart tar steget att bli en paraplyorganisation med tre fristående grenförbund; Discgolf,
Overall och Ultimate. Grenförbunden har egna organisationer (styrelse, utskott, valberedningar etc.), egna
årsmöten, egna stadgar och egen budget.
Detta är redan genomfört i en del av RF:s specialförbund. Vi har tagit inspiration från Svenska Budo &
Kampsportförbundet. De var i ungefär samma situation som SFF och har framgångsrikt löst sina problem genom
att gå igenom samma omvandling till ett förbund med grenförbund. De har erbjudit oss att hjälpa SFF om vi vill
göra en sådan omvandling. Riksidrottsförbundets chefsjurist Christer Pallin är också positiv till upplägget, och
har erbjudit hjälp på vägen.
Positiva effekter av det är att alla discipliner själva får möjlighet att driva sin egen verksamhet men ändå är
medlemmar i RF (exempelvis får del av finansiering och äger sina egna SM-tecken under RF). Klartext:
Discgolfarna behöver således inte bilda ett eget förbund. I den nya paraplyorganisationen verkar Discgolf helt
utan operativ påverkan från utomstående - däremot med strategisk hjälp från alla när så behövs.
Huvudstyrelsens huvuduppgift är att efter uppdrag från medlemmarna formulera en överordnad strategi, se till
att den kan utföras och att kommunicera med Riksidrottsförbundet.
Låt oss ta ett exempel:
•
•
•
•

Anta att grenförbunden är överens om målet att antalet licensierade spelare ska bli fler.
Då kan huvudstyrelsen besluta att finansieringen från RF delas efter aktivitet i IdrottOnline.
Huvudstyrelsen kan inte öronmärka grenförbundens användning av finansieringen eller ändra
tilldelningen ett visst år exempelvis för att stötta ett mästerskap som något annat grenförbund har.
Mandatet och ansvaret för grenarnas budget och verksamhet ligger på grenförbunden.

4: Roadmap till framgång
Steg 1: Extra årsmöte i höst
Extra årsmöte som vi föreslår utlyses av styrelsen till den 15 oktober. Vid det extra årsmötet ersätts den
befintliga styrelsen med två funktioner fram till det ordinarie årsmötet i mars 2017; en task force/interimsstyrelse
som utför det strategiska arbetet, och SFF:s generalsekreterare som utför det operativa arbetet.

Steg 2: Tillsättande av Task Force
På det extra årsmötet tillsätts en Task Force vars enda uppdrag och mandat är att formulera och förankra en plan
för ombildande av SFF till ett grenförbund. Planen ska presenteras som en proposition på det ordinarie årsmötet i
mars 2017. Förbundets operativa arbete görs på sedvanligt sätt av generalsekreteraren Peter Lundmark.
Task Force består av sammankallande Dan Engström samt sakkunniga från Disc Golf, Ultimate, Allround samt
externa med relevanta kompetensområden. Detta är den sammansättning vi siktar på:
Sammankallande
Dan Engström

Sammankallande

Ledande specialist, Veidekke

Sakkunniga (internt):
Nelli Andersson
Peter Bygde
Stefan Palm

Sakkunnig, Ultimate
Sakkunnig, Disc Golf
Sakkunnig, Allround

Informatör, Göteborg Universitet
Software Developer, Visma Retail
Upphandlare, SLU

Sakkunniga (externt) i roll av Advisory Board:
*
Annemarie Gardshol
Organisation, strategi
Anders Lindén
Sponsring, CSR, RF
Johan Börjesson
HR, organisation
Pia Severinsson
CSR, integration, organisation
Mattias Ahlgren

Kommunikation

CEO PostNord Strålfors AB
Sponsorexpert, grundare Tango Sponsring
HR-rådgivare, Akzo Nobel
Utvecklare, Social Hållbarhet med
integrationsfrågor,
Länsstyrelsen Västra Götaland
Kommunikatör, grundare Nimshi Studios

*

Annemarie är tillfrågad men har inte svarat ännu. Övriga har tackat ja till att medverka i den omfattning tiden
medger. Johan Josjö (jurist och partner, Gernandt & Danielsson) har valt att vara Task Forcen behjälplig som
en extern rådgivare utan egen portfölj.
Steg 3: Ny organisation på plats i mars 2017
19 mars 2017, dagen efter ordinarie årsmöte, börjar arbetet för huvudstyrelsen. Frivilliga i grenförbunden
förbereder första årsmötet, under nyvald grenordförande och med stöd av kansliet.
Steg 4: Framtida arbete efter en strategisk målbild
Se bifogat dokument för strategisk principplan

5: Sammanfattning
1: Ro i båten!
Vi kallar till extra årsmöte i höst och tillsätter en Task Force som ersätter den nuvarande styrelsen.
2: Ny organisation
Denna Task Force har ett uppdrag: att staka upp vägen för att SFF blir en paraplyorganisation. Detta beslutas det
om på det ordinarie årsmötet i mars 2017.
3: Strategisk fokus kontra operativ fokus
Huvudstyrelsen arbetar framöver med strategisk fokus på hela paraplyorganisationen.
Grenförbundens styrelser har operativ fokus på utveckling och förvaltande av verksamhet
Malmö, 2016-08-30
Mattias Ahlgren, ordförande Kockums Ultimate Team
samt genom dokumenterat samtycke nedanstående 42 föreningar:

Akka UC
Alingsås DG
Avesta DGC
Bogus
Christianstad FC
E6 Frisbeeklubb
Eksjö FG
Eskilstuna DGC
Frisbeefrämjandet
Frisbeeklubben 360°
Frisbeesport Eslöv
Gefle FDC
Hässleholm FF
IK Ymer Frisbee
Järva Discgolf Club
John Bauer DGC
Karlstad Frisbeesportklubb
KFUM Norrköping Frisbee
Klarälvens Discgolfklubb
Kristinehamns Frisbeeklubb
La Bamba FF
Landskrona DGC
Linköpings UFS
Luleå Discgolf Förening
Norrköpings DGK
Mölnlycke Frisbee Club
Oddjobs Frisbee
Onsala DGK
Orbitibro FGK
Piteå Discgolf
Raging Seagulls DC
Sannarp DGK
Skellefteå Discgolf
Skogshyddans FK
Spinndisc FK
Stockholm-Kärsön FK
Södertörns FK
Umeå DGC
Vännäs Discgolfförening
Westerviks IFT
Åkersberga FK
Älmhult Discgolfklubb
Totalt har 87 föreningar tillfrågats. Svaren redovisas i detalj på nästa sida.

