Motion 2015:2
Motion angående omorganisation av SFF:s förbundsstyrelse för att få en
tydligare och mindre sårbar operativ process
1: Bakgrund
Motionen tar utgångspunkt i svårigheten att rekrytera ledamöter till SFF:s
styrelse, samt problemet att bibehålla ledamöternas engagemang under en längre
period. Det finns en kortsiktighet inbyggd i systemet, och detta hämmar SFF:s
verksamhet. Då det är genom styrelsen de operativa direktiven utfärdas är
utskott, kommittéer, generalsekreterare, aktiva beroende av en aktiv och
deltagande styrelse. Faktorer som gör detta svårt är bland annat styrelsens
storlek samt att det finns ett begränsat urval av ledamöter i vårt förbund.
Utskotten länge kritiserat vårt styrelsesystem för att alltför många operativa
beslut tas av styrelsen.
2: Syfte
Motionen strävar efter att vända på förhållandet och göra vår svaghet till en
styrka. Vi vill uppnå en kombination av operativ styrka i verksamheten och en
strategisk förbundsstyrelse.
4: Metod
Genom att ge SFF:s generalsekreterare större operativt ansvar till blir förbundet
handlingskraftigare och kan snabbare reagera på speciella situationer.
Generalsekreteraren (GS) motsvaras i industrin av rollen som VD, och är även
hos oss den person som har mest insikt i verksamhet, medlemmar och externa
samarbetspartners och leverantörer. Därför är det också naturligt att GS får
större mandat att styra sitt och SFF:s operativa arbete. Så är det inte nu. Vår GS
är i högsta grad styrd av det engagemang styrelsen kan ge. Det engagemanget
varierar i nivå och inriktning med åren.
5: Motionen:
• Organisationen delas upp i en strategisk och en operativ enhet
• Den strategiska enheten består av förbundsstyrelsen. Styrelsen tillsätts som
tidigare på årsmötet och består av tre personer varav en är ordförande och en är
ekonomiansvarig.
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• Styrelsens arbetsuppgifter:
- Formulera verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
- Aktivt ta en långsiktig strategisk fokuspunkt för verksamhet
- Styrelsen har ansvar mot medlemmarna att GS genomför verksamhetsplan,
men har själv inget operativt mandat
• Den operativa enheten består av SFF:s generalsekreterare. GS har fullt
operativt mandat att utföra verksamhetsplanen, exempelvis att arbeta med
utskott.
• GS rapporterar löpande till förbundsstyrelsen
6: Förväntade positiva effekter
• Smidig och effektiv förbundsstyrelse
• Generalsekreterare i mindre styrd roll
• Snabbare beslut, snabbare aktion
• Minskad risk för jäv då det är täta skott mellan beslutade och utförande organ
• Lättare att hitta engagerade frivilliga till andra roller i förbundet (utskott eller
liknande)
Mattias Ahlgren, Skogshyddan FK

Svar på motion 2015:2
Förbundsstyrelsen delar i mångt och mycket motionärens syn på att det behöver
göras justeringar i organisationsstrukturen som leder fram till att vi får en mer
smidig och effektiv organisation, men också en organisation som jobbar
långsiktigt med mål och strategier.
Med verksamhetsplanen för 2015 vill förbundsstyrelsen påbörja ett visions- och
strategiarbete som ska leda fram till långsiktiga mål för förbundets verksamhet
samt vilka val som behöver göras för att nå målen. Många av de förslag på
förändringar som motionären lyfter fram, kommer med all säkerhet att finnas
med i de diskussioner som kommer att påbörjas i olika delar av organisationen
under året.
Förbundsstyrelsen ser därför att det inte är möjligt i dagsläget att gå in i en så
stor organisationsförändring som förslaget innebär utan att först ha undersökt
vad som är bäst för Svenska Frisbeesportförbundet på kort och lång sikt.
Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet 2015 besluta
att avslå motionen
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