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Vi anser att det finns ganska många viktiga punkter i de nya stadgeförslagen som helt enkelt
saknas. Vi har därför skrivit ned vad vi tycker SKA finnas med i stadgar, oavsett. Vi anser att
det finns ganska många viktiga punkter i de nya stadgeförslagen som helt enkelt saknas. Vi
har därför skrivit ned vad vi tycker SKA finnas med i stadgar, oavsett förening. Sedan så
anser vi att helt ta bort de andra stadgarna istället för att skriva om dem är onödigt och
förvirrande för medlemmar. Just nu så är det ytterst svårt att avläsa vad som finns kvar i de
gamla stadgarna och vad som är nytt i de nya när det är många punkter som saknas. Vi anser
att detta är missvisande.
Nedan följer en lista i punktform om vad vi anser saknas i de nya stadgarna.
1.) Vi anser att med de oförutsedda avhoppen i våras att de nya stadgarna bör innehålla
punkter för ansvar och avhopp under punkten förbundsstyrelsen; i stil med:
Ersättare vid entledigande/avhopp
Vid avhopp från Förbundsstyrelsen eller aktivt styrelsemedlem i grenförbund har avhoppande
medlem själv skyldighet att finna förslag på lämplig ersättare. Endast om goda skäl föreligger
övertar valberedningen ansvaret och finner förslag på lämplig ersättare. Anser avhoppande
medlem att goda skäl föreligger skall detta tas upp till diskussion med Förbundsstyrelsen.
Avhoppande styrelsemedlem skall kunna förklara och motivera varför goda skäl föreligger.
Förbundsstyrelsen tar ställning till huruvida goda skäl föreligger eller ej. Ny medlem för
posten skall tillsättas av styrelsemöte.
2.) Reglemente - Vi anser att det är en jättebra idé med grenförbund, men genom att titta i
stadgarna så är de väldigt luftiga och medlemmarna kommer besitta på mycket makt men inte
så mycket ansvar. Vi anser därför att reglementen måste tillförskrivas så det blir tydligare
struktur. Vi tror att detta reglemente kan uppdateras vidare med tydligare information om
styrelsen. Till exempel så är punkten ungdomsansvarige tom just nu för att vi själva inte har
någon ungdomsverksamhet. Vi anser som tidigare sagt att det ska bli enklare för folk att
engagera sig, och det blir det med tydligare riktlinjer.
Reglementet kan se ut i stil med:
§ 1.1. Tolkning och ändringar
Detta reglemente fastställer arbetsrutiner, ansvarsförhållanden och annat gällande
grenförbund för Svenska Frisbeesportförbundet som Svenska Frisbeesportförbundets stadgar
ej reglerar.
§ 1.2.
Grenförbund
Det åligger grenförbunden i det svenska frisbeesportsförbundet att främja sporterna i Sverige i
enlighet med Svenska Frisbeeförbundets riktlinjer. De ska arbeta för att sprida sporten och ge
spelare chans att utvecklas genom internationella sammanhang.
§ 1.3.
Sammansättning
Varje Grenförbund ska bestå av
- Ordförande
- Kassör
- Landslagsansvarig
- Ungdomsansvarig

- Kontaktansvarig
- Lämpligt antal övriga ledamöter vilka tilldelas individuella poster
§ 1.3.
Ansvar
Ordförande och kassör ansvarar direkt inför förbundsstyrelsen.
Det åligger ordförande att:
- leda och organisera grenförbundets arbete
- representera grenförbundet gentemot andra grenförbund
- leda valet av nya grenförbundet
- delta personligen eller via ombud i minst ett förbundsmöte per verksamhetsår, med specifikt
syfte att informera Förbundsstyrelsen om grenförbundets verksamhet och att ta del av för
grenförbundet relevant förbundsinformation
Det åligger kassör att:
- handha grenförbundets ekonomi och föra bok över inkomster och utgifter
- upprätta budget för grenförbundets nästkommande verksamhetsår
- kunna presentera en komplett bokföring efter avslutat verksamhetsår
Det åligger landslagsansvarige att:
- avstämma intressekoll bland medlemmar att delta i internationella mästerskap
- upprätta tränare för de olika landslagen i Sverige
- vara med att sammanställa verksamhetsplaner för de olika landslagen
- övervaka och utvärdera landslagens verksamhet
Det åligger ungdomsansvarige att:
§ 1.4.
Sittningstid
Det finns ingen specificerad tid för hur länge varje post får vara tillsatt av samma person, men
en rekommendation av max en sittningstid på tre år återfinnes. Detta för att minska risken för
jäv och att få in så mycket nytt folk och idéer som möjligt i förbunden.
§ 1.5.
Val av nya Grenförbund
De sittande i de olika grenförbunden fungerar som sin egen valberedning och lägger fram
förslag på nya medlemmar på ett förbundsmöte. Förbundens förslag till en ny medlem
meddelas förbundsstyrelsen, vilka har ansvar att anslå detta senast en vecka före ordinarie
förbundsstyrelsesmöte. På förbundsstyrelsemötet skall alla nominerade till en post ha
möjlighet att presentera sig.
§ 1.6.
Motnominering
Varje förbundsmedlem äger rätt att väcka motnominering till förbundens förslag. Motförslag
skall senast 3 dagar före förbundsmötet överlämnas skriftligt till Förbundsstyrelsens
ordförande för att omgående anslås av denne. Även de motkandiderande skall ges möjlighet
att på mötet presentera sig.
3.) I dagsläget är kommunikationen mellan dels styrelsen och resterande medlemmar dålig
(något som ni arbetar på och det går framåt!!) men utskotten och resten av medlemmarna är
icke-existerande. För att de ens ska kunna bli egna förbund så krävs mycket tydligare
strukturer som främjar kommunikationen, dels så medlemmar själva vet vart de kan hitta
information, veta hur de kan engagera sig och vem de kan kontakta. Tre punkter som i

dagsläget är icke-existerande. Detta kan enkelt lösas med testamenten som varje medlem i
styrelsen samt i de olika grenförbunden. Den punkten kan se ut i stil med:
TESTAMENTEN
Syfte
Ett testamente är en skriftlig sammanställning som lämnas från en styrelsemedlem eller aktiv i
ett grenförbund till dennes efterträdare, med information som kan vara efterträdaren till nytta,
såsom arbetsbeskrivning, kontaktpersoner, telefonnummer och goda råd. Syftet är att
bibehålla kontinuiteten i förbundsstyrelsens arbete.
Ansvariga
Styrelseledamöter och aktiva i grenförbunden är skyldiga att till det förbundsmöte vid vilket
hen avgår Sammanställa ett testamente. Detta testamente skall vid styrelsemötet där den
ledamoten avgår lämnas till Styrelsen och till efterträdaren till den post vederbörande haft.
4.) Vi anser att förslaget om grenförbundens ansvarspunkter är alldeles för luftig. Till
exempel så står det bara att grenförbunden ansvarar för mästerskapsregler (Kap 8B 2 §) men
inget vidare specificerat. Mästerskapsregler är sådana som borde vara permanenta för att
undvika jäv samt försäkra att varje lag får informationen i tid. Ansvarspunkterna måste bli
mer detaljerade innan de kan antas för att minska risken för jäv.
SUMMASUMMARUM
Stadgeförslaget är tunt och vi anser att det är tydlighet och struktur som behövs för att
undvika framtida konflikter i styrelsen själva samt mellan föreningar och för att främja andra
medlemmar att engagera sig. Istället för att arbeta upp från grunden är det ett stadgeförslag
med en grov överblick för en styrelse.
Sammanfattningsvis så ser vi att stadgarna är till för att en helt ny styrelse ska kunna bli
tillsatt och ska veta vad de ska göra utefter stadgarna. Idag så fungerar det inte så. Vi anser
därför att en tydligare struktur till vad styrelsen gör och grenförbundens verksamhet måste
utformas i form av styrdokument.
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