Revisionsberättelse - från SFF:s verksamhetsrevisorer 2010.
I egenskap av verksamhetsrevisorer för Svenska Frisbeesportförbundet (SFF) har vi granskat styrelsens
arbete för verksamhetsåret 2010. Vårt uppdrag är att kontrollera att förbundsstyrelsen följer den
verksamhetsinriktning som årsmötet beslutat om, och att tillse att verksamheten är förenlig med förbundets
stadgar.
Granskningen har utgått från förbundets stadgar, och den verksamhetsinriktning som beslutats på årsmötet
2010. Vi har tagit del av protokoll och handlingar från styrelsemöten, och även deltagit vid ett styrelsemöte.
Något beslut angående de olika utskottens specifika arbete har inte formulerats i verksamhetsinriktningen,
och har därför inte heller granskats.
Enligt den beslutade verksamhetsinriktningen för 2010 ska förbundet arbeta med klubbutveckling och att
sjösätta en tidigare framtagen utbildningstrappa. Förbundet ska också arbeta med att ta fram en
varumärkes-plattform, samt lägga fokus på rekrytering. Arbetet med utveckling av elit-och
landslagsverksamhet ska fortsätta utifrån RF:s elitstöd. Möjligheter för nya ekonomiska intäktskällor ska
även undersökas.
Punkterna i verksamhetsinriktningen har genomförts enligt vad som beskrivs nedan.


Arbetet med klubbutveckling har fortsatt bedrivits inom ramen för projektet ”Fler ger mer”. Bl a har en
fler-ger-mer helg med deltagande klubbar arrangerats. I slutet av året togs beslut om att inte fortsätta
projektet, men att arbetet med att stötta klubbutveckling ska innefattas i en kommande
projektanställning.



Arbetet med utbildningsverksamhet har fortsatt under året, men har inte nått fram till att sjösättas. Nytt
för detta år är främst att SISU har involverats i arbetet och att de kommer att ta ansvar för en gemensam
grundutbildning. Arbetet ska fortsätta med att ta fram grenspecifika grundutbildningar.
En instruktörsutbildning i Ultimate genomfördes i april Göteborg.



En arbetsgrupp har tagit fram ett första förslag på varumärkesplattform, men arbetet är inte färdigt för
beslut utan önskas fortsätta under 2011.



Avseende rekrytering har Svenska Frisbeesportförbundet köpt in ultimatediscar med ett Friendstryck
inom ramen för Idrottslyftet och i samarbete med Raging Seagulls DC. Discarna har använts först och
främst av rekryteringsansvarig i ultimateutskottet i samband med instruktioner på skolor.
Några specifika rekryteringsaktiviteter har i övrigt inte startats.



Arbetet med RF:s elitstöd har pågått på ett aktivt sätt, bl a med framtagande av en utvecklingstrappa och
med att ta fram en kravspecifikation för samtliga discipliner.



Arbete med att undersöka möjligheter till nya intäktskällor har inte startats under året.

I övrigt är vår bedömning att styrelsen på ett stadgeenligt sätt arbetat med de uppgifter som ligger inom
dess ansvar.
Vår rekommendation för kommande år är att förbundet fortsätter sin långsiktiga satsning på
klubbutveckling, utbildningsverksamhet och elitstöd. Det är viktigt att det finns en kontinuitet mellan åren
så att man kan se framsteg mot de långsiktiga målen. Vissa av punkterna har inte utförts som avsett i årets
verksamhets-inriktning. Där behövs en större fokusering på att utföra aktiviteter och leverera ett resultat, i
riktning mot de mål man stakat ut i verksamhetsinriktningen.
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