Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 4 april 2017
Närvarande: Peter Bygde, Mattias Ahlgren, Martin Carlsson, Jonas Colmsjö och Dieter
Johansson
Adjungerad: Peter Lundmark

§ 1 Mötets öppnande
Peter Bygde hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Val av mötesordförande
Peter Bygde valdes till mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare
Peter Lundmark valdes till mötessekreterare

§ 4 Val av justeringsman
Mattias Ahlgren valdes att justera protokoll

§ 5 Godkännande av dagordning
Dagordningen gicks igenom och godkändes

§ 6 Föregående protokoll
Mötesprotokoll från den 13 mars och den 15 mars igenom och där båda godkändes

§ 7 Kanslirapport
Förbundskansliet rapporterade från SF-dialog i slutet av mars, värt att ta med sig är att
Riksidrottsstyrelsen på sitt aprilmöte kommer besluta om hur man ska gå vidare med tanken
på att ”tvinga” SF att ha en jämnare fördelning kvinnor och män i sina förbundsstyrelser. Ett
färdigt förslag ska vara klart till Riksidrottsmötet i maj i Karlstad.
Bokföring för SDGF och SUF ligger i fas, bokföring SFF är gjord för januari och februari där
mars månad kommer slutföras vecka 15.
Under kommande SM-vecka i Borås har Allround meddelat att dom önskar hjälp av
förbundskansliet under SM-veckan i Borås, IK Ymer hanterar individuella SM i discgolf för
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(SDGF) och än så länge ser det ut som att SUF själva ansvarar för sin del, mixed, med hjälp
av förbundskansliet initialt.
Anmälningar till såväl Svenska Mästerskapen och Nationella Touren i discgolf har tagit fart
och startfälten fylls på snabbt.

§ 8 Allround stadgar
Förbundsstyrelsen (FS) gav feedback på stadgar för grenförbund Allround där man framförde
att grenförbundets namn ska skrivas utan bindestreck. Idag skrivs namnet som Svenska
Discsportförbundet – Allround, FS eniga om att det ska skrivas Svenska Discsportförbundet
Allround (SDFA). Det blir framför allt en tydlighet som inte kan missförstås
Medskick till grenförbundets styrelsemöte är att FS anser att man till nästa årsmöte för
grenförbund ska tänka till gällande antal röster tillika fullmakter vid årsmöte.
Medskick att fastställa antal ledamöter i grenförbundets förbundsstyrelse
Grenförbundet ser över tidsperiod för återrapport av årsredovisning med mera till SFF, står
idag fem veckor och för att överensstämma med SFF:s stadgeförslag
Formulering i stadgar att discgolf inom allround följer SDGF:s riktlinjer
Förbundsstyrelsen beslutade
att

grenförbundets, allround, namn ska skrivas utan bindestreck

att

Dieter Johansson framför beslutet till grenförbundet allround och återkommer
sedan till förbundsstyrelsen med vad grenförbundet allround beslutar

att

förbundskansliet skickar stadgar till Riksidrottsförbundet för kännedom

§ 9 Årsmöte
Fullmakt förombud skickas till förbundskansliet och förbundsstyrelsen träffas i anslutning till
årsmöteslokal klockan 10.00 den 8 april
Förbundsstyrelsen beslutade
att

fullmakt för ombud som ska delta via WebEx ska skickas till förbundskansli i
mailform innan årsmöte. Detsamma gäller för ombud som deltar fysiskt på plats
fullmakt lämnas eller skickas till förbundskansliet innan årsmötets startande

SFF FS protokoll 4 april 2017

§ 10 Utvecklingsplan
Förbundskansliet har sammanställt inkommet material från grenförbund och pratat med Milou
Werth på RF som kommer återkomma med besked snarast möjligt.

§ 11 Försäkring
Alla spelare som löser licens 2017 är försäkrade i Folksam och premie per spelare är 30
kronor, premie betalas enbart för spelare äldre än 16 år. Premie baseras på antalet medlemmar
med undantag för de som är under 16 år.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

betala ut licenspengar som inbetalas från respektive förening minus 30 kronor
per spelare till respektive grenförbund för spelare äldre än 16 år

§ 12 Preliminär utbetalning till grenförbund utefter fördelningsnyckel
Diskuterades att det ska finnas en illustration till fördelningsnyckel färdig innan årsmötet
Förbundsstyrelsen beslutade
att

dokument som beskriver fördelningsnyckelns funktionalitet tas fram av Dieter
Johansson och Martin Carlsson till årsmötet och delges anmälda ombud

§ 13 Nästa möte
Nästa möte är i samband med årsmöte den 8 april då förbundsstyrelsen träffas 10.00 på
Scandic Järva Krog, Stockholm

§ 14 Mötets avslutande
Ordförande tackade för bra möte och förklarade detsamma avslutat
Justeras

Justeras

Peter Bygde

Mattias Ahlgren

Vid protokollet

Peter Lundmark
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