Revisionsberättelse – från Svenska Frisbeesport Förbundets verksamhetsrevisorer 2012
I egenskap av verksamhersrevisorer för Svenska Frisbeesportförbundet (SFF) har vi granskat styrelsens
arbete för verksamhetsåret 2012. Vårt uppdrag är att kontrollera att förbundsstyrelsen följer den
verksamhetsinriktning som årsmötet beslutar om, och att tillse att verksamheten är förenlig med
förbundets stadgar.
Granskningen har utgått från den arbetsplan som fastställdes under våren/hösten 2012. Vi har tagit del av
protokoll från styrelsemöten samt information från förbundets hemsida. Vi har under året inte deltagit vid
något styrelsemöte.
Då granskningen i huvudsak riktats mot arbetsplanen och dess områden saknas exempelvis utbildning som
enskild punkt. Där har aktivitet pågott under året, men utanför arbetsplanens punkter;
•

Det nya huset
Det här är en utveckling av arbetet med varumärkesprofil som påbörjades redan 2010.
Målsättningen var att till årsmötet presentera huvuddragen i Det nya huset, en plan för fortsatt
arbete, och en skiss på innehållet i nedersta våningen. Uppstart av det nya huset har inletts genom
en projektanställning, och dialoger med både klubbar och utskott. Ett flertal av mätetalen tycks
uppfyllda, och på årsmötet skall mer presenteras.

•

En disc Åt alla (tidigare klubbutveckling)
Projektet går ut på att positionera sporten bland ungdomar genom att sätta en disc i handen på så
många 12-13 åringar som möjligt. Målsättningen var att kampanj skulle vara planerad och redo att
sjösättas till våren 2013 och kommunicerad till medlemmarna. Det skulle finnas kampanjsite,
aktionsplan, finansiering och samarbetspartners, samt att nästa steg skulle vara framtaget. En
kampanjsite togs fram, Frisbeeplay.se, men den var tvungen att avvecklas pga varumärkes-skydd
på namnet Frisbee. Nimshis anlitades som projektdrivande och ett samarbetsavtal skrevs.
Kampanjen är inte redo att sjösättas eller kommunicerad till medlemmarna.

•

Nytt avgiftssystem
Nya regler kring bidrag från RF kopplat till Idrott Online är bakgrunden till att man vill göra en
översyn kring avgiftssystemet för klubbar och medlemmar. Målsättningen var att genom en dialog
med klubbar komma fram till minst ett förslag på ny avgiftsmodell som kan föreslås i samband
med årsmötet. Det har varit aktivitet men trögt med återkoppling från tillfrågade klubbar och det
ligger ingen proposition till årsmötet som var målet.

•

Elit och Landslag
Målsättningen var att fortsätta implementera utvecklingsverktygen som togs fram under 2011 och
2012. Alla rapporter ska vara skickade till RF. Det framgår av protokollen att man utsett Erik
Thelin till sportchef för 2012 och att man arbetat med fördelning av aktivitetsstöd och riktade
elitstöd. Det framgår inte av protokollen att utvecklingsverktygen är implementerade i alla
discipliner eller att rapporterna är inskickade till RF. Vi antar det är utfört.

•

Kommunikation
Ett nystartat projekt som går ut på att se över hur SFF kan utveckla sin kommunikation med
klubbar och externa intressenter. Målsättning var att klubbar ska få en tätare dialog med
framförallt utskotten och bättre inblick i deras arbete för att bli mer delaktiga. Det som
framkommit är förslag till förbättringar på Frisbeesport.se samt bättre struktur med diverse
resultat sidor, samt utveckling av Facebook som kommunikationsbärare för att lättare nå ut till en
bredare publik.

•

Ekonomi.
Målsättnigar var att säkerställa att informationen kring Klubben Online når ut till alla klubbar,

samt att följa upp och stötta Utskotten i deras utökade ekonomiska ansvar genom minst två
utskottsavstämningar under 2012. Det framgår av protokollen att förbundet troligen får ett minskat
bidrag från RF pga få klubbar i Klubben Online. Information om Klubben Online finns på
hemsidan, det framgår dock inte att styrelsen säkerställt att klubbarna är medvetna om att de ska
registrera sig i Klubben Online. Utskotten har fått stöd i arbetet med budgetframtagande. Då
avstämningar gentemot utskotten inte är protokollförda vet vi ej hur många de varit.
•

Discgolf
Fokus har legat på att genomföra tävlingar och tourer på ett bra och strukturerat sätt.
Målsättningen var just att stötta arrangörer av olika tävlingar, mätetalen var att genomföra SM och
DNT på ett lyckat sätt samt öka antalet aktiva totalt och antalet damer specifikt. Tävlingarna är
genomförda på ett lyckat sätt men det framgår inte om antalet aktiva förändrats under 2012
jämfört med tidigare.

•

Allround
Målsättningen var att lyfta Allrounden under 2012 genom att få fler aktiva, ansöka om VM
arrangemang, genomföra SM i Norrköping och ta fram en årsplan för 2012.
Det framgår inte om antalet aktiva har förändrats eller att en årsplan presenterats. Däremot har
AU ansökt om VM, och SM genomförts.

•

Ultimate
Ultimateutskottet har arbetat med en ”egen” arbetsplan enligt samma modell som övriga områden.
Initialt bollades ett utkast med verksamhetsrevisorerna. I arbetsplanen konstaterar man att man
står på gränsen av en kris. Man ser också ljusglimtar man försöker ta fasta på, bla Ultimate
Frisbee City Legue. Arbetsplanen tar stora grepp och är svår att bedöma på kort sikt. Vad vi kan
se har inte de mätbara målen avslutats, men arbete har påbörjats på flera områden. Året har också
präglats av letande av personer till landslagsposter, samt relativt bristande underlag på tävlingar.

Sammanfattar man intrycken över året ser vi en styrelse som fungerar. Man har fortsatt det långsiktiga
arbetet med Det nya Huset. Det finns en detaljerad och mätbar arbetsplan som gör det möjligt för
projekt/utskott att ha ett tydlig fokus på vad som ska genomföras. Det saknas kanske lite avstämningar
mot arbetsplanen samt en uppföljning om mätetalen är genomförda.
Vår rekommendation för kommande år är att man fortsatt fastställer en arbetsplan för styrelsen under 2013
och att man gör avstämningar mot planen åtminstånde kvartalsvis för att se att man jobbar åt rätt håll.
Både med tanke på arbetsplanen och några av de större projekten borde målen och mätetalen brytas ner i
delmål för att kunna presentera rimligare målsättningar där styrelsen och frisbee sverige får möjlighet att
oftare komma i mål istället för att vara på gång.
Vår totala bedömning är att styrelsen på ett förtroendeingivande, strukturerat och stadgeenligt sätt arbetat
med de uppgifter som ligger inom dess ansvar, helt enkelt ett bra jobb!
Stockholm 28 februari 2013.
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