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Svenska Frisbeesportförbundet
Protokoll fört vid förbundsmöte 13 april, 2019
Plats: Studentpalatset, Stockholm och via WebEx.
Ordförande Stefan Palm hälsade alla välkomna och förklarade förbundsmötet för
öppnat. Därefter höll Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, ett
inledningsanförande om vart är idrotten på väg.

§ 1 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD
Stefan Palm föredrog röstlängden.
Förbundsmötet 2019 beslutar
att

fastställa röstlängden till 37 röstberättigade ombud och anse röstlängden
justerad

Förbundsstyrelsen föreslår
att

ska ha yttranderätt under förbundsmöte 2019

Förbundsmötet 2019 beslutar
att

åhörare har yttranderätt under förbundsmöte 2019

§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE
Förbundsmötet 2019 beslutar
att

välja Lars Liljegren till ordförande för förbundsmötet

§ 3 VAL AV PROTOKOLLSEKRETERARE
Förbundsmötet 2019 beslutar
att

välja Peter Lundmark till protokollsekreterare för förbundsmötet

§ 4 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE
Förbundsmötet 2019 beslutar
att

välja Petra Björk och Paul Eriksson till protokolljusterare
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§ 5 VAL AV RÖSTRÄKNARE
Förbundsmötet beslutar
att

välja Petra Björk och Paul Eriksson till rösträknare för förbundsmötet

§ 6 FRÅGA OM KALLELSE TILL MÖTET HAR SKETT I DEN
ORDNING 3 KAP 1§ FÖRESKRIVER
Kallelse skickades till alla klubbar den 13 december 2018, enligt stadgar för
utlysande av årsmöte, vilket Peter Lundmark redogjorde för.
Förbundsmötet 2019 beslutar
att

förbundsmötet 2019 är behörigt utlyst

§ 7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR
FÖRBUNDSMÖTET
Förbundsmötet 2019 beslutar
att

fastställa utsänd föredragningslista för förbundsmötet 2019

§ 8 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED
ÅRSREDOVISNING (ÅRSBOKSLUT)
Verksamhetsberättelsen för 2018 föredrogs av årsmötesordförande Lars Liljegren.
Årsredovisningen ansågs vara föredragen.
Förbundsmötet beslutar
att

godkänna och lägga verksamhetsberättelse samt årsredovisning
(årsbokslut) för 2018 för Svenska Frisbeesportförbundet till
handlingarna

§ 9 REVISORERNAS BERÄTTELSE
Lars Liljegren läste valda delar av räkenskapsrevisorns berättelse där
räkenskapsrevisor skriver att årsbokslut har upprättats enligt god revisionssed.
Lars Liljegren läste valda delar av verksamhetsrevisorns berättelse där
verksamhetsrevisor bedömer att förbundsstyrelsen på ett stadgeenligt sätt arbetat
med de uppgifter som ligger inom deras ansvar.
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Räkenskaps- och verksamhetsrevision i sin helhet och original finns att erhålla från
förbundskansliet.
Martin Carlsson vill att det tas till protokollet att skrivning sista raden på första sidan i
verksamhetsrevisionen under 2. ej är korrekt (”inget grenförbund har flaggat för
uteblivet stöd”) då Svenska Ultimateförbundet har uttryckts sitt missnöje med
uteblivet stöd från förbundskansliet.
Förbundsmötet 2019 beslutar
att

Martin Carlssons kommentar med godkännande tas till protokollet

att

godkänna och lägga räkenskapsrevisorernas berättelser till
handlingarna

att

i övrigt godkänna och lägga verksamhetsrevisorns berättelse till
handlingarna

§ 10 FRÅGA OM STYRELSENS ANSVARSFRIHET
Förbundsmötet 2019 beslutar
att

bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet och
förvaltning

§ 11 STYRELSENS FÖRSLAG SAMT INKOMNA MOTIONER
Proposition 2019:1
Ny fördelningsnyckel
Stefan Palm, ordförande Svenska Frisbeesportförbundet SFF), redogjorde för
bakgrunden till propositionen “Ny fördelningsnyckel”.
Den fortfarande gällande fördelningsnyckeln upplevs som missvisande och av
flertalet som svår att ta till sig och få en förståelse för. Grundprincipen för en ny
fördelningsnyckel härrör från Riksidrottsförbundets egen fördelningsnyckel.
Förslaget ger en enklare nyckel med fakta som är mera exakta. Det är i basdelen
den stora förändringen ligger till skillnad från den gamla där man enbart tittade på
storlek och verksamhet. Mindre förändringar finns men som inte påverkar speciellt.
Martin Carlsson, styrelsen för Svenska Ultimateförbundet (SUF) och 321 Ultimate
FF, med fullmakt för Raging Seagulls DC och Frövi IK, redogjorde för bakgrunden till
den nu befintliga fördelningsnyckeln som togs fram vid den omorganisation som
genomfördes oktober 2016. Man försökte få till en matematisk uppbyggd
fördelningsnyckel och som baserade sig på Riksidrottsförbundets nyckel.
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SUF anser ej att man varit en del av framtagning av en ny fördelningsnyckel
som bygger felaktiga uppfattningar, eget konstruerande och avvikelser från en
matematisk nyckel som ger en orättvis fördelning. SUF anser även att förslaget
bryter mot SFF:s stadgar.
Martin Carlsson, yrkade avslag på förbundsstyrelsen förslag.
Martin Carlsson yrkade på ett tilläggsförslag som innebär att grenförbund
gemensamt inom en månad ska ta fram en överenskommelse till ny
fördelningsnyckel som därefter ska aktiveras och ersätta förbundsstyrelsens förslag.
Kommer inte grenförbund överens ska förbundsstyrelsen lägga in data i befintlig
fördelningsnyckel som sedan ska presenteras för grenförbunden.
Förbundsstyrelsen yrkade avslag på Martin Carlssons tilläggsförslag.
Mattias Nilsson, Westervik IFT, med fullmakt för Oddjobs FK Falköping och Ideella
Föreningen Habo Frisbee, yrkade bifall till förbundsstyrelsens förslag
Jonas Colmsjö, Stenungsunds FC, yrkade avslag på förbundsstyrelsens förslag
Andreas Holmgren, La Bamba FF, yrkade avslag på förbundsstyrelsens förslag.
Joel Stenberg, KFUM Linköping, yrkade avslag på förbundsstyrelsens förslag
och yrkade bifall till Martin Carlssons förslag.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet
att

bifalla förbundsstyrelsens förslag

att

avslå Martin Carlsson tilläggsförslag

Förbundsmötet beslutar
att

bifalla förbundsstyrelsens förslag till “Ny fördelningsnyckel” (27 röster för
och 9 emot)

§ 12 STYRELSENS FÖRSLAG TILL
VERKSAMHETSINRIKTNING MED EKONOMISK PLAN FÖR
KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
Stefan Palm gick igenom verksamhetsinriktning för 2019 och dess fokuspunkter.
Årsmötet ansåg den ekonomiska planen för 2019 vara föredragen
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Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

anta den föreslagna verksamhetsinriktningen för 2019

Förbundsmötet beslutade
att

anta den föreslagna verksamhetsinriktningen för 2019

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att

anta den föreslagna ekonomiska planen för 2019

Förbundsmötet beslutar
att

anta den föreslagna ekonomiska planen för 2019

§ 13 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR
KOMMANDE VERKSAMHETSÅR
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att besluta
att

medlemsavgift för respektive förening är 300 kronor / förening för
kommande verksamhetsår

Förbundsmötet beslutar
att

bifalla förbundsstyrelsens förslag

§ 14 VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE, TILLIKA
STYRELSENS ORDFÖRANDE FÖR EN TID AV ETT ÅR
Röstlängden inför val är 37 röstberättigade
Valberedningen föreslår förbundsmötet
att

till förbundsordförande 2019 välja Stefan Palm, Uppsala

Förbundsmötet beslutar
att

välja Stefan Palm, Uppsala, till ordförande i Svenska
Frisbeesportförbundet på ett år
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§ 15 VAL
Röstlängden inför val är 37 röstberättigade
a/ Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år
Valberedningen föreslår förbundsmötet
att

till förbundsstyrelseledamot välja Petra Björk för en tid av två år

Förbundsmötet beslutar
att

välja Petra Björk till förbundsstyrelseledamot för en tid av två år

§ 16 VAL
Röstlängden inför val är 37 röstberättigade
a/ Val av styrelsesuppleant, tillika förste suppleant, för en tid av två år
Valberedningen föreslår
att

till styrelsesuppleant välja Anne Bakken för en tid av två år

Förbundsmötet beslutar
att

välja Anne Bakken till styrelsesuppleant för en tid av två år

§ 17 VAL AV ORDFÖRANDE I DISCIPLINNÄMNDEN FÖR EN
TID AV ETT ÅR
Röstlängden inför val är 37 röstberättigade
Valberedningen föreslår förbundsmötet
att

till ordförande i disciplinnämnden välja Johan Josjö för en tid av ett år

Förbundsmötet beslutar
att

välja Johan Josjö till ordförande i disciplinnämnden för en tid av ett år

§ 18 VAL AV ANTALET ÖVRIGA LEDAMÖTER I
DISCIPLINNÄMNDEN
Röstlängden inför val är 37 röstberättigade
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a/ Val av halva antalet ledamöter för en tid av två år
Valberedningen föreslår förbundsmötet
att

till ledamot i disciplinnämnden välja Ann Marcus Pedersén för en tid av två år

Förbundsmötet beslutar
att

välja Ann Marcus Pedersén till ledamot i disciplinnämnden för en tid av två år

§ 19 BESLUT OM ATT PÅ ETT ÅR UTSE EN
AUKTORISERAD REVISOR MED PERSONLIG ERSÄTTARE
ELLER ETT REVISIONSBOLAG, MED UPPGIFT ATT
GRANSKA RÄKENSKAPER OCH FÖRVALTNING
Röstlängden inför val är 37 röstberättigade
Valberedningen föreslår förbundsmötet
att

till räkenskapsrevisor välja Gunnar Andersson, GArok Revision AB, för
en tid av ett år

Förbundsmötet beslutar
att

välja Gunnar Andersson, GArok Revision AB, till räkenskapsrevisor för
en tid av ett år

§ 20 VAL AV EN VERKSAMHETSREVISOR MED
PERSONLIG ERSÄTTARE FÖR EN TID AV ETT ÅR
Röstlängden inför val är 37 röstberättigade
Valberedningen föreslår
att

till verksamhetsrevisor välja Conny Thunberg för en tid av ett år

Förbundsmötet beslutar
att

välja Conny Thunberg till verksamhetsrevisor för en tid av ett år

Valberedningen föreslår
att

till personlig ersättare välja Dieter Johansson för en tid av ett år
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Förbundsmötet beslutar
att

välja Dieter Johansson till personlig ersättare för en tid av ett år

§ 21 VAL AV ORDFÖRANDE I VALBEREDNINGEN FÖR EN
TID AV ETT ÅR
Röstlängden inför val är 37 röstberättigade
Förbundsmötet beslutar
att

välja Martin Carlsson till ordförande för en tid av ett år

§ 22 VAL AV LEDAMOT I VALBEREDNINGEN
Röstlängden inför val är 37 röstberättigade
a/ Val av ledamot i valberedning för en tid av två år
Förbundsmötet beslutar
att

välja Josefin Hallström till ledamot i valberedningen för en tid av två år

a/ Val av ledamot i valberedning för en tid av ett år, fyllnadsval
Förbundsmötet föreslår
Förbundsmötet beslutar
att

välja Dieter Johansson till ledamot i valberedningen för en tid av ett år,
fyllnadsval

§ 23 BESLUT OM VAL AV OMBUD OCH SUPPLEANTER
TILL RF-STÄMMA OCH SISU-STÄMMA
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman
att

förbundsstyrelsen får i uppdrag att utse ombud och suppleanter till RFstämma och SISU-stämma

Förbundsmötet beslutar
att

uppdra åt förbundsstyrelsen att utse ombud och suppleanter till RFstämma och SISU-stämma
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§ 24 AVSLUTNING
Förbundsstyrelsen och förbundsmötet tackade Lars Liljegren, Stockholm, som
mötesordförande för förbundsmötet 2019.
Stefan Palm, förbundsmötesordförande, tackade alla för ett väl genomfört
förbundsmöte och förklarade förbundsmötet 2019 för avslutat.

Justeras mötesordförande

Justeras protokollsekreterare

LARS LILJEGREN

PETER LUNDMARK

Justeras

Justeras

PETRA BJÖRK

PAUL ERIKSSON
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