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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamhetens art och inriktning
-

Specialidrottsförbund
Förbundet har till uppgift att främja frisbeesportens utveckling och utbredning i
Sverige.
Förbundets intäkter domineras av statsbidrag och licensavgifter

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut
-

-

-

-

Under 2007 har inga stora internationella evenemang förlagts till Sverige,
däremot har vi haft ett stort antal tävlande i såväl USA som i Europa, detta inom
alla discipliner. De tävlande har rönt stora framgångar som genererat i nya
medlemmar.
Discgolf hade två större evenemang, Europamästerskap i Belgien och
Världsmästerskap i USA. I Belgien samlade Sverige på sig totalt tre guldmedaljer
och i USA ett silver. Silvermedaljen vid VM klingar högt då det är det främsta
resultat som en icke amerikan presterat.
Allround korade en världsmästare i openklassen, faktiskt fjärde gången i rad en
svensk spelare vinner tävlingen!
I Ultimate och Europamästerskapen för landslag deltog Sverige med ett antal
landslag där de svenska herrarna placerade sig bäst med en silverplats. Men det
var även ett klubblag som stod för ett framgångsrikt år, och det med en
silvermedalj vid Europamästerskapen i Ultimate.
De internationella uppdragen har fört med sig en stor satsning ekonomiskt, men
som gav utdelning!

Medlemmar
-

-

Från att år 2006 haft 777 licensierade medlemmar uppgick antalet 2007 till 701! I
och med årsmötet 2007 valde Svenska Frisbeesport Förbundet att ta bort den s.k.
engångslicensen, en möjlighet som 261 spelare använde sig av 2006. Vi ser inte
det här som ett tapp av medlemmar, mer som en siffra som beskriver den faktiska
verksamheten. Antalet licensierade för juniorer har ökat i alla klasser.
Antalet föreningar uppgick vid årsslutet till totalt 64.
Under 2007 arrangerades inga utbildningar initierade av Svenska Frisbeesport
Förbundet. En stor anledning var den omorganisation som geomfördes i och med
årsmöte 2007. Utskotten för bl.a. Utbildning har organiserats under hela året. I
deras verksamhetsplan ligger nu fyra utbildningar klara på riksnivå som ska
genomföras 2008.

Resultat och ställning
-

Då 2007 var ett år som vi höll igen på utgifterna blev slutresultatet 99 995 kr
Statsbidraget från Riksidrottsförbundet har fortfarande varit en stora inkomstkälla
för Svenska Frisbeesport Förbundet, för övrigt är våra licensavgifter av stor vikt.
Svenska Frisbeesport Förbundet går ur 2007 med god likviditet, som borgar för
ett bra ekonomiskt 2008.

Svenska Frisbeesport Förbundets ekonomiska utveckling i sammandrag
2007
Nettomomsättning
Offentligrättsliga bidrag
Årets resultat
Eget kapital
Antal anställda

142 117 kr
1 176 000 kr
99 995 kr
501 566 kr
1

2006
100 481
1 056 500
90 630
401 571

kr
kr
kr
kr
1

Framtida utveckling
-

Ta hem ett större internationellt arrangemang till Sverige
Att hitta en gemensam sponsor för hela Frisbeesporten är helt klart något som
hela tiden står högt upp på agendan.

