Remissvar från Uppsala FDK 5 okt
Generellt så anser vi i Uppsala FDK att de nya stadgarna och det föreslagna arbetssättet är
ett steg i rätt riktning från vad som råder nu. Vi håller med om de frågor som ställs (Mattias
Ahlgren och Dan Engström) angående 2 kap 4 och 5 § samt 9 kap 2 § och godtar de svar
som förbundet erbjuder.
Vi har dock ett par andra frågetecken som säkerligen enkelt kan rätas ut:
1 Kap 4 § Tillhörighet
Borde inte detta kunna lämnas till grenförbunden? Om inte (pga RF eller annat), borde inte
förbundet även vara medlem i PDGA?
2 Kap 5 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten
Är arrangör av tävling eller uppvisning inte ansluten till förbundet, får föreningsmedlem delta
endast om grenförbundet godkänt deltagandet i tävlingen eller uppvisningen. Detta är enligt
svar till Ahlgren och Engström ett krav från RF. Oss veterligen är Sveriges största
Ultimateturnering (Hello Stockholm) ej ansluten till förbundet. Hur gör man med sådana
tävlingar?
8 B Kap Grenförbund (GF) 3 §
“För att kunna avgöra hur intäkter genererats ska varje intäktsgrundande verksamhet och
aktivitet så långt det är möjligt märkas med gren. Intäkt som ej kan härledas till grenförbund,
tillfaller grenförbunden i proportion till samtliga övriga fördelade intäkter tillsammans.”
Intäkter fördelas alltså beroende på intäkter och inte på antal aktiva medlemmar, vi
diskuterade detta och undrar egentligen bara varför detta sätt att fördela pengarna valts utan
att ha någon åsikt om rätt eller fel.
Grenforbundens intakter baseras sig på antal medlemmar, LOK-stod, utbildningsverksamhet
och elitverksamhet.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen Uppsala FDK

Styrelsens yttrande 6 okt:
Styrelsen tackar varmt för remissvaret!
Vi kommenterar frågeställningarna i kronologisk ordning:
RF rekommenderar att förbundet ska vara anslutet till WFDF och EFDF som internationella
förbund för frisbeesport/discsport och styrelsen delar denna uppfattning. Dock uppfattar vi att
det finns en stor del av förbundets medlemmar som vill att grenförbunden själva ska besluta
om medlemskap i internationella organisationer. Därför kommer detta att ändras i det
slutgiltiga förslaget.

Förbundet är idag inte anslutet till PDGA eftersom det är en grenspecifik organisation.
Stadgeförslaget har inte för avsikt att ändra detta.
Stadgeförslaget ger grenförbund ansvar för sina tävlingsregler. I dessa tävlingsregler kan
grenförbund ange generella bestämmelser, t.ex. att “medlemmar fritt får delta på alla
tävlingar och uppvisningar så länge annat inte anges”. Det centrala är att RF ger förbund
eller grenförbund rätt att administrera en idrott/sport inom ramen för RF, men detaljerna i
tävlingsregler är upp till respektive förbund eller grenförbund.
(Hello Stockholm arrangeras för övrigt av den till förbundet anslutna föreningen 321 Ultimate
FF med säte i Nacka, Stockholm)
RF ger varje år ett bidrag till alla specialidrottsförbund som kallas SF-stödet. Detta stöd
baseras i huvudsak på fyra faktorer:
- antal medlemmar registrerade i IdrottOnline
- summan LOK-stöd
- mängden utbildning samt
- vilken elitverksamhet som bedrivs
Enligt förslaget till nya stadgar ska verksamheternas/grenarnas pengar fördelas av förbundet
utifrån samma faktorer. Ju fler man blir och ju mer verksamhet man bedriver inom en gren,
desto mer pengar får grenen nästa år. Eftersom både förbundet och grenförbundet i ett
sådant fall får mer pengar, förlorar inte de andra grenarna samma summa pengar som
någon annan vinner. Grenarna konkurrerar alltså inte i huvudsak med varandra, utan med
alla specialidrottsförbund inom RF.
Förbundet kan dock ha flera andra intäkter än SF-stödet, vissa gren-kopplade, andra inte.
T.ex. fick alla specialidrottsförbund inklusive frisbeesportförbundet i år ett bidrag från
Svenska Spel som inte är kopplat till någon speciell gren. Frågan är hur en sådan intäkt ska
fördelas, när det inte går att peka på att någon speciell gren har genererat den? För att göra
det så rättvist som möjlig, fördelar stadgeförslaget sådana icke gren-kopplade intäkter utifrån
hur alla övriga (gren-kopplade) intäkter ser ut. På detta sätt blir det ändå grenförbundets
medlemmar och dess aktiviteter som avgör hur stora grenförbundets intäkter blir.
Hoppas att dessa kommentarer kan räta ut de frågetecken som uppkommit, och än en gång
tack för ert remissvar.

