Revisionsberättelse – från Svenska Frisbeesport Förbundets verksamhetsrevisorer 2013

I egenskap av verksamhetsrevisorer för Svenska Frisbeesportförbundet (SFF) har vi granskat
styrelsens arbete för verksamhetsåret 2013. 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 verksamhetsplan som fastställdes under våren 2013. Vi har tagit
del av protokoll från styrelsemöten samt hämtat information från förbundets hemsida och
kansliet. Vi har under året inte deltagit vid något styrelsemöte.
Det nya huset
Detta är samlingsnamnet för den verksamhetsutveckling som spänner över hela organisationen
för att skapa en ”ny” organisation. De utpekade målen under året var att; med en projektanställd
koordinator arbeta med husets lägre våningsplan (rekrytering och skola), att förlänga
koordinatorprojektet, samt att genomföra ”En disc för alla”.
•

Den projektanställda koordinatorn har arbetat i linje med planen och i tätt samarbete med
kansliet. Rapport utlovad i verksamhetsberättelsen. Projektet kommer också att fortsätta
2014. ”En disc för alla” har avslutats och skall också rapporteras vid årsmötet. Under
kategorin skola kan noteras att en annons satts in i tidningen idrott och hälsa med
inbjudan till olika tillfällen med gratis instruktion för idrottslärare.
I november genomfördes en verksamhetsdag med fokus ”sponsring och profilering”.

•

Elitstöd
Målsättningen var att fortsätta implementera utvecklingsverktygen som tagits fram.
Det vi kan se är att hanteringen av elitstöd hanterats av SFFs sportchef (detaljerad rapport
i verksamhetsberättelsen). Fokus ligger nu i att förbättra hanteringen så att påbörjade
elitprojekt också avslutas. Då vi haft resultatmässiga framgångar har vi fått ökat bidrag.

•

Kommunikation
Målet var att synliggöra styrelsens arbete samt att få till en tvåvägskommunikation
mellan styrelse och klubb.
Enkät har skickats ut till klubbar kring kommunikation och diskussioner om nyhetsbrev
har påbörjats. Det mesta synliga arbetet har dock gjorts kring den interna
kommunikationen där man nu jobbar med Dropbox.
Ekonomi och Klubben on-line
Målet har varit att fortsätta kommunicera Klubben Online då RF mäter oss via det
verktyget och det slår direkt på ekonomin, dessutom vidareutveckla den modell där
utskotten självständigt disponerar sin budget.
För Klubben Online har det beslutats att skapa statistik för klubbars LOK-användande.
Kansliet jobbar med att klubbarna skall använda Klubben Online för att få så korrekt och
högt antal medlemmar som möjligt. Det arbetas också med olika beräkningsmodeller för
budgeten.

•

Utskottsarbete
Målet var att effektivisera utskottsarbetet, öka utskottens självbestämmande samt
inspirera till ökat engagemang hos spelare och ledare. Vi kan se initiativ till riktlinjer och
rekommendationer för arbetet för att förenkla självbestämmandet. Styrelsen har
identifierat vikten av att de självgående utskotten rapporterar vad som beslutats för att
inte öka avståndet.

•

Discgolf
Mål har varit att organisation, struktur och information skall fortsätta att utvecklas för att
attrahera nya spelare. Dessutom finns en ambition att attrahera alla åldersgrupper, i

synnerhet unga, där det bör finnas riktigt duktiga förebilder. Säsongen och tävlingar har
genomförts med ökat antal deltagare, och ett riktat tjejprojekt pågår där rapport kommer i
verksamhetsberättelsen. Någon riktad satsning mot ungdomar har inte setts.
•

Ultimate
Målsättningen har varit att skapa förutsättningar för fler deltagare, inhämta information
för att utforma strategier, få in fler i organisationen, samt fortsätta att stötta UFCL
(Ultimate City Frisbee League), Det har påbörjats arbete med en 4-årsplan, resultat ännu
okänt, UFCL rullar på, och tävlingsverksamheten ligger stabilt med viss ljusning.

•

Allround
Målsättningen var att genomföra Allround VM under året, och det har gjorts. Tanken är
att detta skall ge draghjälp till ytterligare arbete. Rapport kring detta väntas i
verksamhetsberättelsen. Kontakten med styrelsen har varit svag då
allroundrepresentanten ej varit närvarande vid möten.

Sammanfattar man intrycken ser vi en fortsatt långsiktighet men en viss osäkerhet kring hur
arbetet med det nya huset skall genomföras och fördelas. Kopplingen mellan verksamhetsplan
och aktivitet är inte alltid så tydlig vid genomgång av styrelseprotokoll.
Projektanställningen inom ramen för det nya huset är en lovande satsning och ett välbehövligt
komplement till kanslifunktionen, en fortsatt satsning på detta visar på en långsiktig ambition.
Tittar vi på de olika disciplinerna har Discgolfen en gynnsam utveckling med nya spelare, banor
och förbundsexterna resurser som kommer till sporten. Rekrytering till viktiga förtroendeposter är
ett område att jobba vidare med, samt så behövs det fler tävlingar för barn och ungdomar.
Ultimateutskottet jobbar vidare med att försöka bygga upp från grunden, och intrycket är att det
går framåt, men att det finns mycket arbete kvar. Fler behövs inom utskottet om det skall lyckas.
För allroundsidan är det fortfarande svårt att se vilka långsiktiga aktiviteter som finns för
verksamheten. Positivt är ett lyckat VM-arrangemang, men det återstår att se om det är vägen till
fler ledare och aktiva, speciellt när man nu siktar på ett nytt VM-arrangemang 2015.
Vår rekommendation för kommande år är att man utifrån verksamhetsplanen årligen fastställer en
arbetsplan med tydliga mål från verksamhetsplanen. Vi tror också det kunde vara bra att
tillsammans med utskotten påbörja en enklare långtidsplan.
Vår totala bedömning är att styrelsen på ett strukturerat och stadgeenligt sätt arbetat med de
uppgifter som ligger inom dess ansvarsområde.
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