Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 21 maj 2014
Telefon
Närvarande: Anne Bakken, Conny Thunberg, Johan Robertson, Martin
Carlsson och Jonathan Brandtberg
Adjungerade: Peter Lundmark, förbundskansliet

§ 1 Mötets öppnande
Anne Bakken förklarade mötet för öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare
Conny Thunberg valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 3 Val av sekreterare
Peter Lundmark valdes till mötessekreterare

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes enligt tidigare utskickat underlag

§ 5 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Rapporter respektive disciplin
Discgolf – Par SM har nyligen genomförts i Västervik, alla tävlingar fylls på
relativt snabbt och det gäller att vara ute i tid för att få plats till exempelvis
Discsport Nationella Tour. Uppmaning till discgolfutskott att informera
förbundskansli om när anmälan öppnar till de större tävlingarna så det kan
annonseras ut på den officiella hemsidan.
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Ultimate – ultimateutskott planerar möte inom kort för att i detalj dra upp
riktlinjer för årets budget. SM Mixed i Borås blir med sex deltagande lag.
Kommunikation om landslag och mästerskapstävlingar ska ske via
www.frisbeesport.se i första hand därefter via sociala medier. Den 24-25 maj
arrangeras Sigtuna Ultimate Games.
Allround – Schema för SM veckan är klart. DDC touren startade upp i
Värnamo med Sommarkastet, sju par på plats med vinst för Karlsson/Palmér
från Linköping. Om jubileum ställs in har inte allroundutskottet intresse av
en DDC tävling som var planerat i samband med jubileum.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Första väg för kommunikation landslag och mästerskapstävlingar
ska ske via förbundets hemsida och därefter genom social medier

§ 7 40-års jubileum
Då antalet anmälningar inte uppnått den nivå som var önskvärt för
genomförande av jubileum beslutade förbundsstyrelsen att lägga det på is
tills vidare. Involverade i organiserandet av jubileum är informerade och ett
beslut från förbundsstyrelsen om senareläggning och budgetfördelning
lämnas senast till organisationskommittén den 28 maj. Självklar
återbetalning till de personer som betalt bankett
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Förbundskansliet informerar först och främst anmälda och sedan
övriga berörda via hemsidan och på sociala medier

att

Förbundskansliet sammanställer material snarast till
förbundsstyrelsen som kan ligga till underlag för beslut

att

Förbundsstyrelsen lämnar besked om senareläggning och
budgetfördelning senast den 28 maj
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§ 8 SM veckan 2014
I allround har 24 spelare anmält sig, några är från discgolfen som vill
utmana i grenen längd. Allt spel sker på Ryda sportfält.
Discgolf som IK Ymer ansvarar till största del har i nuläget 18 anmälda lag.
Då taket är satt till 16 lag kommer två lag att få dra tillbaka sina
anmälningar. Som det ser ut nu är det klubbar som anmält mer än ett lag. Det
finns inget besked från SVT om det blir mediabevakning eller inte även om
intentionerna finns, allt hänger på om schemat från SVT kan anpassas efter
discgolfen.
I ultimate finns sex lag anmälda, spel på Sjöbovallen och final på Ryavallen.
Ultimateutskottet ansvarar för spelschema och seedning.

§ 9 Ekonomi
Utskick har skett från förbundskansli gällande beslut som togs på föregående
förbundsstyrelsemöte om klubbavgifter och PDGA avgifter kontra SFF
licens.
För övrigt inget anmärkningsvärt gällande ekonomi.

§ 10 Kommunikation
Ansvarig inte närvarande men arbete pågår med att få till en bättre struktur
på förbundets hemsida.

§ 11 Organisationsarbete
Vilka aspekter bör ses över för att göra en organisationsförändring som kan
gynna alla parter, vilka för- och nackdelar kan förbundsstyrelsen se.
Ansvariga Jonathan Brandberg och Johan Robertson sätter samman ett
arbetsmaterial som läggs upp i Dropbox
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Ansvariga tar fram ett arbetsunderlag till övriga i
förbundsstyrelsen att ta ställning till
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§ 12 Verksamhetsdagar
Vad kan göras för att få en tillräcklig bra uppslutning på verksamhetsdagar i
november? Föregående år var det många från ultimate men desto färre från
övriga utskott. Viljan är givetvis att få fler att delta.
Kanske till och med så att förbundsstyrelsen kan ”kräva” uppslutning då
man sitter som ledamot i ett utskott?
Förbundsstyrelsen uppdrar till ansvariga, förbundskansli och Anders Dahlén,
att sätta samman förslag till program senast vecka 26.
Viktigt att valda delar av det som togs fram november 2013 ligger med i
programmet och den pågående organisationsförändringen.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Förslag skickas ut till hela förbundsstyrelsen senast vecka 26

§ 13 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns

§ 14 Nästa möte
Nästa möte är den 6 september i Stockholm

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

Justeras

Anne Bakken

Conny Thunberg

Vid protokollet
Peter Lundmark
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