DocuSign Envelope ID: 55461C34-C2EB-43FA-8293-0C5DC0589604

Protokoll FS-möte 2017 - 5

WebEx 18 juli kl. 20-2130
Närvarande: Jonas Colmsjö, Stefan Palm och Stina Thim. Martin Carlsson medverkade från §
10.
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. Förbundskansliet fick i
uppgift att lägga upp på hemsidan.
7. Att göra lista
Att göra listan gicks igenom
Stefan Palm kommer om möjligt att delta på en av SF-dialogerna den 15 eller 16
november.
8. Kanslirapport
Halvårsbokslut för alla grenförbund och SFF, SM-veckan och uppgifter som ålades
förbundskansliet på föregående protokoll.
9. Utvecklingsplan
Det som återstår är underlag till fördelningsnyckel då RF har efterfrågat den för att
kunna göra uppföljning för respektive grenförbundsutvecklingsplan. SDFA har
skickat in och FS avvaktar besked från SDGF och SUF. I dokument på Google Drive
ligger underlag för utvecklingsplan i väntan på att bli färdigställda.
10. Arbetsbeskrivning kansliet
Det finns en tidrapport som beskriver ärende där förbundskansliet varit involverad i
bedömning av tidsåtgång på Google Drive som sammanställts av Stefan Palm.
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Prioritering måste göras för att frigöra tid som kan läggas på utvecklingsplan istället,
vad är möjligt att stryka och vad är måste kvar, vad och hur mycket kan FS ta ansvar
för som därmed kräver ett större arbete för FS än tidigare.
Förbundskansli tillsammans med förbundsstyrelse fick i uppdrag att se över vad som
kan tas bort och samtidigt tänka till över vem ska ta över de delar som
förbundskansliet gör idag. Jonas Colmsjö har gjort ett förslag på prioriteringar som
han lägger upp i Google Drive. Fortsatt diskussion på nästa FS-möte där alla
grenförbund (GF) bör involveras snarast för att kunna ta ställning till eventuella
uppgifter som de själva måste ansvar för i fortsättningen.
11. Förbättrat stöd till föreningar
Förbundskansliet skickade den 21 juni ut ett antal dokument som utgör stödfunktioner
för respektive grenförbund och deras föreningar. Förbundskansliet uppdras skicka ut
fråga snarast till GF vad man anser om dokumenten.
Förslagsvis stämmer förbundskansliet av med GF en gång per år om vad som är bra,
vad saknas, vad kan göras om och på det viset vara lite proaktiva.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

stänga punkten och anse ärendet för avslutat.

12. Fördelningsnyckel
Rapport från Martin Carlsson att inte mycket har hänt sedan sist förutom att SDFA
har skickat sitt bidrag till fördelningsnyckel. Martin uppdras att skynda på ärendet då
fördelningsnyckel ska ligga med i den slutliga utvecklingsplanen
När FS väl fått in alla underlag ska ett gemensamt dokument tas fram som sedan
signeras av representant från respektive GF där det framgår att fördelning godkänns.
13. WFDF Bylaws Task Force
Viktigt arbete som måste göras där WFDF verkligen måste visa att dom stöder alla
grenar och hur kommer man arbeta mot fristående organisationer såsom US Ultimate,
PDGA m.fl.
Upplevelse från dom som var med på kongressen i Royan, Frankrike, är att Ultimate
till OS är det viktigaste på alla agendor för WFDF. Ett deltagande på OS innebär
enorma summor.
Vi som förbund måste bevaka våra egna intressen och framtagandet av nya stadgar
hos WFDF får inte skrivas utan att vi på något sätt är involverade.
Stefan Palm startar upp ett dokument i Google Drive där alla kan lägga in sina
funderingar för att kunna sammanställa fakta, frågan tas upp på nästa FS-möte.
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14. Representant elitidrottskonferens
Elitidrottskonferens den 12–13 oktober i Stockholm kommer ersätta det som tidigare
var Idrottslyftsdagar, RF poängterar att varje SF måste ha minst en person finns på
plats. Det är GF:s ansvar att representera, antingen ett eller flera GF, och tillsammans
komma överens om vem eller vilka som kommer vara där. Logi betalas av RF medan
resor tas på GF:s egen budget.
Påminnelse om konferensen skickas ut av förbundskansliet.
Till hearing om ett samordnat elitidrottsstöd den 12 september påminns GF att skicka
representanter. 1–2 deltagare är vad som anges i kallelsen från RF.
Förbundskansliet lägger upp ett dokument tillgängligt för alla på Google Drive som
listar aktuella möten och träffar, datum, vem eller vilka som ska gå och länkar för
tillhörande dokument.
15. Status strategisk plan
Bordlägges till nästa förbundsstyrelsemöte.
16. Svenska Spel
RF och Svenska Spel har nyligen ingått ett samarbetsavtal inom ramen för RF:s strategiska
område ”livslångt idrottande” och Svenska Spels kommunikationskoncept ”Framåt för svensk
idrott”, vilket Parterna konceptualiserat till ett gemensamt projekt med arbetsnamnet ”Framåt
för rörelse” med fokus på att få barn, ungdomar, vuxna och äldre i rörelse.
Svenska Frisbeesportförbundet erbjuds, såsom alla SF, till att ingå ett 3-årigt avtal där SFF är
mottagare som genererar i 75 SEK/år om man uppfyller vissa motprestationer som regleras
via avtal. SFF har informerat sina tre GF som är dom som får visa intresse och gå vidare. Vid
avtal utbetalas pengar till SFF som i sin tur får besluta hur pengar sak fördelas om det är mer
än ett GF som visar intresse.
Fortsättning ärendehantering sker via mail mellan SFF och GF

17. Nästa möte
Nästa möte är den 15 augusti klockan 20.00 via WebEx.
18. Mötets avslutande
Jonas Colmsjö tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande

Justerare

Mötessekreterare

Jonas Colmsjö

Stefan Palm

Peter Lundmark
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