Revisionsberättelse – från Svenska Frisbeesportförbundets verksamhetsrevisorer 2015
I egenskap av verksamhetsrevisor för Svenska Frisbeesportförbundet (SFF) har vi granskat styrelsens
arbete för verksamhetsåret 2015. Uppdraget har varit att kontrollera att förbundsstyrelsen följer den
verksamhetsinriktning som årsmötet beslutar om samt att tillse att verksamheten är förenlig med
förbundets stadgar.
Granskningen har utgått från den verksamhetsplan som fastställdes under våren 2015. Vi har tagit del av
protokoll från styrelsemöten samt hämtat information från förbundets hemsida. Vi har under året inte
deltagit vid något styrelsemöte.
•

Påbörja ett strategi och visionsarbete under 2015

Målsättningen under 2015 var att förbundsstyrelsen ska arbeta fram en riktning för Svensk
Frisbeesport framåt med hjälp av att skapa en gemensam bild på vad är vi idag, vart vill vi vara
framöver samt hur tar vi oss dit?
Styrelsen har haft ett tydligt fokus på strategi och visions arbete och genomfört flera aktiviteter
där man tagit in extern hjälp från olika håll, utvecklingsdialog med RF/SISU, SISU inför
Strategidagarna, genomföra strategidagarna med stöd av SISU, tillsatt en visionsgrupp som ska
ta fram ett förslag på verksamhetside ”Vision 2025”. Styrelsen har även godkänt och RS och FS
förslag ”Stärkt strategisk ledning och stöd för svensk idrott” och beslutat att det ska ligga som en
grund även för SFF. Styrelsen har även påbörjat arbetet med en uppdaterad
kommunikationsstrategi vilket är en viktig del i visionsarbetet för att få ut rätt information med
rätt metod som ger en delaktighet.

•

Öka antalet medlemmar I klubbarna

Förbundsstyrelsen tillsammans med utskotten kommer under 2015 prioritera arbetet med att på
olika sätt hjälpa klubbarna med verktyg för att kunna värva nya medlemmar till sporten. Dessutom
måste det göras ett arbete för att behålla de medlemmarna som redan finns inom sporten
Förbundsstyrelsen har tillsatt en projektgrupp med fokus på att öka antalet medlemmar. Det har
inkommit förslag i form av Frisbeesportveckan men styrelsen valde att invänta Strategidagarna
innan beslut i frågan.
•

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 kommer därför under 2015 att se över ekonomin och ta fram en plan för hur
förbundet kan öka sina intäkter och minska sina utgifter
Under året har styrelsen haft fokus på ekonomin genom att man tagit fram ekonomiskt underlag
framtaget av Conny Thunberg samt beslutat att arbetet ska drivas i projektform. Styrelsen har
beslutat att ta fram en möjlighetsanalys samt ett effektmål och man följer kontinuerligt utfallet
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mot budget där det exempelvis framgår att licensintäkterna ökar mer än förväntat under året. På
grund av satsningar på bland annat visionshelg och ökade styrelsekostnader så har dock det
förväntade budgeterade underskottet för verksamhetsåret under en tidspunkt tillåtits att öka till
195 000kr.
Sammanfattar man intrycken från 2015 så har styrelsen haft ett genomgående och gediget fokus på de tre
huvud målen ”Strategi/Vision” ”Öka antalet registrerade medlemmar” samt ”Balans i ekonomin” i
Verksamhetsplanen. Det har framgått väldigt tydligt i samtliga protokoll att man både i stort och smått
utgått från årets verksamhetsplan, vilket ger intrycket av ett strukturerat styrelsearbete under året.
Styrelsen har tagit hjälp av externa krafter från SISU för att få kraft och inspiration i Strategiarbetet. Det
har man följt upp med ett strategimöte i November där man satte visons målet ”Vision 2025” –utifrån
strategimötet har en Projektgrupp tillsats för att hålla fokus och fortsätta arbetet.
Styrelsen har även ändrat fokus i verksamhetsberättelserna från respektive utskott från resultatrapportering
till vilket arbete som gjorts och vilka resultat som uppnåtts av det arbetet. Därav har även vi valt att följa
styrelsen fokus genom att inte ta med några tävlingsresultat i vår revision.
2015 har präglats av uppstart i alla tre fokus områden, här har styrelsen arbetat strukturerat och följt upp
dessa på stort sett samtliga styrelsemöten under året. Det andas nystart och ny energi i styrelsen vilket
bådar mycket gott inför framtiden. Inför 2016 och framåt gäller det nu att lyckas driva projekten framåt till
klara mål/vision samt aktiviteter som gör att vi kan börja vår resa mot dessa mål. Ser mycket fram emot
vart detta kan bära vår underbara sport.
Då det av protokoll av döma är mycket av arbetet som är i uppstartsfas och av planerande karaktär är det
av avgörande betydelse att arbetet nu följs upp och så småningom konkretiseras i åtgärder som är synbara
och kännbara i verksamhet och bland utövare. Detta i synnerhet som stora resurser och stort engagemang
under 2015 ägnats detta arbete.

Den sammantagna bedömningen är att styrelsen på ett strukturerat och stadgeenligt sätt arbetat med de
uppgifter som ligger inom dess ansvarsområde, och att den härigenom inte minst lagt en grund för
framtida arbete med att uppfylla fastlagda verksamhetsmål.

Stockholm 1 mars 2016.

Josef Carlsson och Jörgen Ahlinder
Av årsmötet 2015 utsedda verksamhetsrevisorer
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