Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 1 februari 2014
Stockholm
Närvarande: Anne Bakken, Conny Thunberg, Martin Carlsson, Elliott
Bavarian, Anders Dahlén och Suzan Edvardsson
Adjungerade: Peter Lundmark, förbundskansliet
Adjungerad: Paul Eriksson § 10
§ 1 Mötets öppnande
Anne Bakken förklarade mötet för öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare
Elliott Bavarian valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 3 Val av sekreterare
Peter Lundmark valdes till mötessekreterare.

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes enligt underlag

§ 5 Föregående protokoll
Föregående protokoll från 11 december godkändes och lades till handlingarna, dessutom
anteckningar från den 15 januari

§ 6 Rapporter
Peter Lundmark rapporterade från träff med Tommy Bessner, representant för Innova
Champion Europe i Sverige. Tommy arbetar med att sätta discgolf på kartan än mer än
vad som finns idag. Huvudsakligen genom att få fler kommuner att anlägga banor för
discgolf. Viktigt att poängtera är att det inte ska ske utan att det finns kommun som tar på
sig skötsel av bana, en affär som kan sälja discar och förhoppningsvis även kan leda till
start av förening på orten om det inte redan finns.
Innova Champion Europe kommer även att arrangera European Masters på Järva den 1720 juli i samarbete med den lokala föreningen Järva DGC. Hur kan svensk frisbeesport
vara med att synas?
Förbundskansliet visade upp ett exemplar av tidningen ”Idrott och Hälsa” där det finns
med annons som erbjuder idrottslärare instruktion i frisbeesport.
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§ 7 Ekonomi
Budgetförslag för 2014 är utskickat till alla klubbar och övriga inför årsmötet.
Det som beslutades på årsmöte 2013 saknade två utgångsposter; verksamhets- och
förbundsutveckling.
Vi skulle behöva ta fram ett underlag för kostnadsersättning till förtroendeuppdrag där
man representerar Svenska Frisbeesportförbundet.
Conny Thunberg arbetar för att ta fram en fördelningsnyckel som kan förenkla framtida
budgetdiskussioner och fördelning.

§ 8 Årsmöte 2014
Kallelsen är utskickad enligt stadgar, måste ske senast åtta veckor innan årsmötesdatum,
det tillsammans med proportioner: verksamhetsplan och budgetförslag.
Lars Liljegren är tillfrågad om rollen som årsmötesordförande och meddelat att han
kommer att närvara.
Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 7 februari
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Förbundskansli informerar förbundsstyrelsen om motioner kommit in eller
inte till den 7 februari.

§ 9 Pågående disciplinärende
I ett pågående disciplinärende, rörande en spelare och tillika ledare, har ny fakta
framkommit som i sin tur har föranlett förbundsstyrelsen att ånyo diskutera redan fattat
beslut.
Restriktioner som är av högsta betydelse för hävande av tidigare beslut, avstängning, är
att spelare/ledare inte får ekonomiskt ansvar som vare sig spelare eller ledare. Beslut
gäller i och med dagens datum och restriktioner träder i kraft omgående.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Berörd spelare är välkommen tillbaka och representera Svenska
Frisbeesportförbundet enligt restriktioner som beskrivits ovan

att

Beslut meddelas berörd spelare/ledare och ultimateutskottet

§ 10 40-års jubileum
Jubileum diskuterades under ledning av Paul Eriksson som presenterade eventuellt
upplägg. Förslaget bygger på en heldag på Rosta Gärde, Örebro, där bland annat alla
tidigare förbundsordförande bjuds in.
På Rosta Gärde spel och kast, catering och mingel. På kvällen bankett på Slottskällaren i
Örebro. I gruppen som arbetar med jubiléet är Paul Eriksson, Peter Fredriksson, Torkel
Freed och Anders Botvidsson. Frågor till förbundsstyrelsen är bland annat hur viktigt det
anses vara och vilken ekonomi finns för att fortsätta. En inbjudan bör gå ut ganska snart.
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Förbundsstyrelsen beslutade
att

Conny Thunberg tillsammans med förbundskansliet ser över ekonomi för
jubileum, skickar sedan ut till övriga i förbundsstyrelsen senast den 7/2 för
kommentarer. Besked till arbetsgruppen så snart som förbundsstyrelsen
bestämt sig.

§ 11 Verksamhetsdagar utvärdering
Alla rörande överens om att det var bra att träffas i Örebro i november,
Förbundskansli ställer samman material och bifogar verksamhetsberättelse efter att
förbundsstyrelsen har fått möjlighet att kommentera. Specifikt utskick till alla deltagare
som var med.
Bra vore om förbundsstyrelsen kan förlägga styrelsemöte i samband med större
evenemang, oavsett vilken disciplin det gäller. Exempel är European Masters i discgolf
17-20 juli på Järva Discgolfbana.

§ 11 Verksamhetsutveckling
Förslag är att lägga nästa verksamhetshelg den 15-16 november 2014, för att därefter
samlas i samband med årsmöte 2015.
Årsmöte bör sedan vara tidpunkten för naturlig överlämning, egen tid för utskott och
förbundsstyrelse.
Rekommendation från nuvarande förbundsstyrelse att ha fem fysiska möten per år, gärna
med fasta tillfällen från år till år.
Låt möten och innehåll ha en tydlighet mot verksamhetsplan.

§ 12 Nästa möte
Nästa möte är årsmöte den 22 mars 2014 i Stockholm

§ 13 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat
Justeras ordförande

Justeras

Anne Bakken

Elliott Bavarian

Vid protokollet
Peter Lundmark
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