Proposition 2016:1
Verksamhetsplan
Färdigställa vision- och strategiarbetet under 2016
Förbundsstyrelsen har under 2015 påbörjat arbetet med att ta fram en vision och strategi
för Svenska Frisbeesportförbundet. I november genomfördes en helg med stöd av
Riksidrottsförbundet där förbundsstyrelsen, klubbarna, utskotten och ett antal
nyckelpersoner tillsammans tog fram ett underlag som grund till det fortsatta arbetet.
Förbundsstyrelsen kommer under 2016 att färdigställa visions- och strategiarbetet
inklusive en plan för fokusområden och åtgärder.

Öka antalet medlemmar i klubbarna
Förbundsstyrelsen har idag ingen klar bild av hur många medlemmar det finns i
förbundets alla klubbar. Det beror bland annat på att klubbarna inte alltid registrerar alla
medlemmarna i IdrottOnline vilket är en nödvändighet.
Som ett led i att inte alla medlemmar är registrerade påverkas i förlängningen förbundets
ekonomi, eftersom det ekonomiska stödet från Riksidrottsförbundet bland annat grundar
sig på antalet redovisade medlemmar i IdrottOnline.
Klubbarna behöver därför bli bättre på att registrera alla medlemmar. De behöver hjälp
med att fånga upp aktiva utövare och sälja in medlemskapet men också förståelse för,
varför det är så viktigt för förbundet att alla medlemmar registreras i IdrottOnline.
Förbundsstyrelsen ser dessutom att det finns en stor potential, främst inom discgolfen, att
värva nya medlemmar bland alla dem som aktivt utövar sporten, med som idag inte är
anslutna till någon klubb.
Förbundsstyrelsen avser att under 2016 genom ett projekt med intresserade medlemmar
från flera klubbar:
● Ta fram en plan för hur och varför klubbarna behöver registrera medlemmar i
IdrottOnline.
● Ta fram ett underlag med stödåtgärder och konkreta förslag på vad klubbarna kan
göra för att sälja in medlemskapet till aktiva utövare som inte är medlemmar idag.

Balans i ekonomin
För att kunna bedriva den verksamhet som vi i förbundet vill behöver vi få en bättre
balans i ekonomin så att vi vet att vi har pengar att kunna använda då vi vill göra extra
satsningar inom något område.
Förbundsstyrelsen startade under 2015 igång arbetat med att se över ekonomin och
kommer under 2016 att slutföra det uppdraget med en handlingsplan för hur förbundet
kan öka sina intäkter och minska sina utgifter.
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