Förbundsstyrelsens yttrande ang inkommen skrivelse med begäran om extra årsmöte
samt val av interimsstyrelse från Mattias Ahlgren, Kockums Ultimate Team 160831.
Inkommen skrivelse finns att läsa på hemsidan här: _länk_
Styrelsen tackar för skrivelsen. Styrelsen ser mycket positivt på engagemang och initiativ
från klubbarna. Styrelsen konstaterar att delar av förslaget ligger i nära linje med styrelsens
beslut i våras att arbeta för att omvandla förbundet till ett paraplyförbund med grenförbund.
Den 30 maj gjorde styrelsen ett utskick att medlemmarna skulle kallas till ett extra årsmöte
till hösten.
I den till styrelsen inkomna skrivelsen står att läsa:
“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.”

Enligt förbundets stadgar § 4.2 Mom 1 är förbundsstyrelsens ledamöter gemensamt
ansvariga för Svenska Frisbeesportförbundets medel och dess förvaltning. Att ersätta den
befintliga styrelsen med en interimsstyrelse vars enda uppdrag och mandat är av strategisk
art bedöms av styrelsen och RF ej förenligt med stadgarna.
Styrelsen kommer att kalla till ett extra årsmöte den 22 oktober i Stockholm. Val av styrelse
kommer att finnas med på dagordningen. Styrelsen vill att medlemmarna helt fritt ska kunna
välja den styrelse som de vill ska leda förbundets fortsatta arbete fram till nästa ordinarie
årsmöte. Samtliga styrelseledamöter kommer därför att ställa sina platser till förfogande, och
var och en att meddela valberedningen huruvida man även är beredd att fortsätta ifall så
föreslås.
Vi i styrelsen vill härmed uppmuntra alla som är måna om förbundets utveckling och framtida
välmående att bidra till en öppen, ärlig och konstruktiv dialog för att tillsammans hitta goda
lösningar och en väg framåt. Styrelsen har i denna anda bjudit in Mattias Ahlgren till samtal i
samband med nästkommande fysiska styrelsemöte.
Förbundsstyrelsen föreslår extra årsmötet


att välja en styrelse som önskar ta ett fullständigt styrelseansvar i enlighet med
förbundets stadgar.

Nedan följer styrelsens övriga kommentarer till skrivelsen:
“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.”
Kommentar: Förbundsstyrelsen (FS) har en tillfördnad ordförande så att styrelsearbetet kan fortsätta

som vanligt tills styrelsen blivit komplett igen. FS har sedan tidigare kommunicerat ut att klubbarna
kommer att kallas till ett extra årsmöte på hösten. Årsmötet väljer inte ekonomiansvarig utan denna väljs
inom FS.
“ Förbundsstyrelsen är stympad och saknar förutsättningar och förmåga att fatta vare sig kortsiktiga och
operativa beslut eller långsiktiga och strategiskt nödvändiga beslut.”
Kommentar: Enligt senaste förändring av stadgar (årsmötet 21 mars 2015) består FS av ordförande och
sex ledamöter. FS är därmed beslutmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Nuvarande FS
består av fem demokratiskt valda ledamöter. FS kan därmed arbeta och fatta beslut i enlighet med
stadgarna.
“ En betydande del av frisbeefamiljens utövare  discgolfarna  saknar länk till förbundsstyrelsen som
konsekvens av att hela Discgolfutskottet (DU) avgick under våren.”
Kommentar: Kommunikationen mellan nuvarande FS och f.d. DU har återupprättats och samtal har förts
sedan i våras. FS uppfattar att det numera finns en övergripande samsyn mellan FS och f.d. DU, om
grenarnas behov av ett större mandat och möjlighet att kunna utveckla sig själva. Att omvandla
förbundet till grenförbund har diskuterats som en lösning sedan maj och även RF och SISU har varit
involverade i samtalen. Vidare har FS fortfarande en ledamot från discgolfen. FS har god
kommunikation med valberedningens sammankallande som kommer från discgolfen. Kansliet har
oförändrat god löpande kontakt med discgolfklubbar och discgolfens verksamhetsansvariga. DUs eget
kungörande om avhoppet finns att läsa här: http://www.discgolfsweden.se/dokument/kungorelse.pdf
“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.”
Kommentar: FS och kansliet har löpande kontakt med RF. RF stöttar FS i arbetsprocessen som pågår.
Förbundet riskerar inga sanktioner. Förbundet befinner sig inte i någon förhandlingsposition. RF vill ha
välmående idrottsförbund och bidrar konstruktivt till den vidare utvecklingen av förbundet.

Följande har kommunicerats till vissa klubbar som vidarebefordrat innehållet till styrelsen,
varför även detta kommenteras:
“ RF har ålagt SFF sparbeting som resultat av underskott”
Kommentar: RF har inte ålagt SFF sparbeting. FS har tidigare själv fattat beslut att inte gå med
underskott för att behålla en likviditet i nivå med vad RF rekommenderar alla förbund generellt.

