Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 2 november 2014
Telefonmöte
Närvarande: Conny Thunberg, Johan Robertson, Joel Högberg, John Hall, Anders
Dahlén och Jonathan Brandtberg

§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklarades för öppnat av Jonathan Brandtberg.

§ 2 Val av mötesordförande
Johan Robertson valdes till mötesordförande.

§ 3 Val av justerare
Jonathan Brandtberg valdes att justera protokollet.

§ 4 Val av sekreterare
Anders Dahlén valdes till mötessekreterare

§ 5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes efter tillägg
Utskott och anställningar/arvoden utöver idrottsinstruktioner

§ 6 Föregående protokoll
Fanns inga synpunkter på föregående protokoll. Efter detta följde en diskussion vad
som hänt sedan föregående möte. Ett mail till styrelsen från en utskottsmedlem var en
av händelserna som ansågs viktig. Detta diskuterades kort, men tas upp igen vid nästa
fysiska möte
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§ 7 Genomgång och planering för styrelsemöteshelg som ersätter
verksamhetsdagarna för styrelsen
Ett antal olika trådar lyftes som viktiga riktningar för diskussionen. Detta kunde
sedan sammanfattas till två kategorier vilket blev grund för upplägget för mötet.
Planeringen för mötet blir följande
Lördag
Vision – Svenska Frisbeesportförbundet
(förbereds ytterligare av Johan Robertson, Conny Thunberg och Anders Dahlén)
Möte startar 10:00 – 18:00 - Lokal meddelas senare (troligtvis Unionen). Efter detta
planeras en gemensam middag för de som önskar och har möjlighet att vara med.
Söndag
Konkret handling – Vad kan vi göra NU för att bli bättre?
(Förbereds ytterligare av Joel Högberg och Anders Dahlén – främst med förfrågan till
utskotten)
Mötet startar 10:00 – 15:00 – lokal meddelas senare.

§ 8 SM-veckan i Sundsvall 2015
Allround och Ultimate kommer delta i SM veckan i Sundsvall. Ultimate kommer att
representeras av Mixed Ultimate. Discgolf har tackat nej eftersom detta krockar med
annan stor tävling och då riskerar att utvattnas och inte få den höga klass och status
DU önskar.

§ 9 Behov av riktlinjer för anställningar som bekostas av förbundets
pengar
Frågan om de finns ett behov att ha en noggrannare process innan anställningar och
kontraktsarbeten som utförs med förbundets pengar behövs. Ska skötas korrekt med
tanke på skatteregler framför allt. Konkret formulering eller förslag som kunde
godkännas fanns inte och beslut i ärendet får därför skjutas upp till det fysiska mötet.
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§ 10 Övrig information
Eftersom Anne Bakken tyvärr fått förhinder i uppdraget som ordförande får Jonathan
Brandtberg som vice ordförande ta denna roll tills vidare. Främst på dagordningen är
kontakten med Peter Lundmark på kansliet. Johan Robertson ska ta kontakt med
Peter Fredriksson och rapportera vidare till förbundsstyrelse och Jonathan
Brandtberg.
Johan Robertson informerade även om att kan ska åka på Riksidrottsforum den 8-9
november. Och vi ser självklart fram emot vad han kan ta med sig därifrån.

§ 11 Nästa möte
Nästa möte är 15 och 16 november i Stockholm lördag 10.00 – 18.00, och söndag
10.00 – 15.00

§ 12 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat
Justeras mötesordförande

Justeras

Johan Robertson

Jonathan Brandtberg

Vid protokollet

Anders Dahlén
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