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Revisionsberättelse från Svenska Frisbeesportförbundets verksamhetsrevisorer 2018

I egenskap av verksamhersrevisor för Svenska Frisbeesportförbundet (SFF) har vi granskat
styrelsens arbete för verksamhetsåret 2018. Vårt uppdrag är att kontrollera att
förbundsstyrelsen följer den verksamhetsplan som årsmötet beslutar om, och att tillse att
verksamheten är förenlig med förbundets stadgar.
Granskningen har utgått från förbundets stadgar, och den verksamhetsplan som beslutats på
årsmötet 2018. Jag har tagit del av protokoll och handlingar från styrelsemöten samt
information från förbundets hemsida. Jag har under året har deltagit vid ett styrelsemöte.
Den beslutade Verksamhetsplanen för 2018 har inom de olika områdena genomförts enligt
vad som beskrivs nedan.
Den övergripande fokus under 2018 skulle vara att säkerställa SFF uppfyllde sina åtaganden
mot RF samt att hitta en långsiktig lösning för kansliet.
1. Ekonomi
Styrelsen ska säkerställa att ansökningar och material som krävs för att SFF fortsatt
erhåller SF-stöd och idrottslyft skickas in enligt av RFs angivna tidsramar. Styrelsen ska
också facilitera en process där grenförbunden gör en överenskommelse kring
fördelningsnyckeln för 2018.
Under hösten 2018 bjöd styrelsen in alla tre grenförbunden och startade igång en
genomlysning av fördelningsnyckeln. För att i december 2018 lämna ett förslag på en ny
fördelningsnyckel. Alla tre grenförbunden har lämnat respons och styrelsen har
meddelat att dom räknar med att gå vidare med detta som ett förslag för årsmötet.
2. Kansliet
Då fyra förbund delar på ett kansli behövs en modell för att hantera styrning och
finansiering av detta kansli. Under 2017 gjordes ett arbete kring vilka arbetsuppgifterna
som kansliet ska utföra åt SFF, dvs. de arbetsuppgifter som är grenöverskridande.
Grenförbunden ska själva kunna styra i vilken utsträckning de vill ha hjälp av kansliet och
vilka arbetsuppgifter som de vill få utförda. Styrelsen ska förhandla fram ett avtal med
grenförbunden som beskriver i vilken grad de kan nyttja kansliet samt hur detta ska
finansieras.
Under hösten 2018 bjöd styrelsen in alla tre grenförbunden och startade igång en dialog
kring kansliets uppgifter och hur grenförbunden får stöd från kansliet. Styrelsen menar
att kostnaden för kansliet ska plockas bort från SF-stödet innan resterande fördelas
mellan grenförbunden.
Den tid som grenförbunden kan ta del av stöd från kansliet beräknas utifrån
fördelningsnyckeln.
Något avtal med grenförbunden har inte tagit fram och inget grenförbund har flaggat för
uteblivet stöd.
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Min bedömning är att styrelsen på ett stadgeenligt sätt arbetat med de uppgifter som ligger
inom dess ansvar. Sammanfattar man intrycken över året ser jag en styrelse som fungerar.
Min rekommendation för kommande år är att implementera en fördelningsnyckel som tar
stöd i stadgarna och att sedan fortsätta med några få prioriterade punkter för sitt åtagande.
En viktig sak under 2019 är att få ytterligare kvinnor med i styrelsens och valberedningens
arbete.

Tidaholm 3 februari 2019.

Conny Thunberg

Av årsmötet 2018 utsedda verksamhetsrevisor

