Motion angående metod för omorganisation av SFF till ett paraplyförbund
1: Bakgrund
I augusti 2016 mottog Svenska Frisbeeförbundets förbundsstyrelse ett upprop där 43 av SFF:s
föreningar (49%) gemensamt ställde sig bakom kraven på; 1) ett extra årsmöte, 2) styrelsens
avgång och 3) en omorganisation av SFF till ett paraplyförbund.
Förbundsstyrelsens förslag på stadgar är en reaktion på denna begäran. Med RF som främsta
bollplank är Förbundsstyrelsens förslag ambitiöst men dessvärre bristfälligt. Dels i innehåll
men även i process och metod. Vår kritik av förslaget är framför allt att SFFs medlemmar haft
inflytande bara i mycket begränsad omfattning och med kort tidshorisont. Vi anser att
konsekvenserna av att genomföra förslaget inte är tillräckligt väl belysta. Vi saknar till sist
beskrivningar av hur förbundet och dess grenar skall samordna aktiviteter som exempelvis
kanslitjänst, sponsring, kommunikation, rekrytering och var ansvaret för dessa aktiviteter
ligger.
2: Syfte och mål
Den här motionen svarar mot samma behov och mål som förbundsstyrelsens förslag men är
ett alternativ med tydligare medverkan från förbundets medlemmar. Liksom
Förbundsstyrelsens förslag är slutmålet ett grenförbund under ett paraply. Men vi hävdar att
beslutet om den största förändringen i frisbeeförbundets historia måste ges till medlemmarna,
och att vägen dit måste gå enligt de stadgar vi arbetar under. Motionens bärande idé är därför
inte färdiga stadgar, den bärande idén är en involverande process till färdiga stadgar.
3: Motionens förslag till beslut
Att Årsmötet röstar nej till förbundsstyrelsens förslag
Att Årsmötet tydliggör förväntningarna på nya styrelsen enligt följande verksamhetsplan:
•
•

•
•

•
•

•

•

Den nya styrelsen har en förbundsstyrelses stadgeenliga, fulla
mandat och ansvar.
Men styrelsen har årsmötets explicita uppdrag att fokusera sitt
arbete på att utreda, förankra och beskriva en ny organisation och
arbetssätt för Svenska Frisbeesportförbundet.
Detta skall ske med full insyn för medlemmarna och goda
möjligheter för medlemmarna att påverka.
Det strategiska arbete som inte ingår i styrelsens nu beskrivna
uppdrag blir underordndat och skall i mesta möjliga mån
bordläggas till den nya organisationen kommer på plats.
Det operativa arbetet sköts under tiden av GS Peter Lundmark som
rapporterar till styrelsen.
Arbetssättet, särskilt balansen mellan central styrning och
grenarnas autonomi, skall genomlysas, förankras och beskrivas i ett
förslag till stadgar.
Det färdiga förslaget, som ska innehålla en konsekvensanalys, skall
finnas framme i form av en proposition i tid till ordinarie årsmöte
2017.
Styrelsen förväntas sedan avgå så att en ordinarie styrelse kan
väljas på ordinarie årsmöte 2017.

Vi reserverar oss rätten att dra tillbaka vårt erbjudande att genomföra denna motion om vi inte
bedömer att den styrelse som ska genomföra motionen har motsvarande samlad kompetens
som den grupp som föreslås i begäran om extra årsmöte.
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