Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 26 april 2014
Stockholm
Närvarande: Jonathan Brandtberg, Conny Thunberg, Johan Robertson,
Anders Dahlén och Suzan Edvardsson
Anne Bakken från § 5
Adjungerade: Peter Lundmark, förbundskansliet

§ 1 Mötets öppnande
Jonathan Brandtberg förklarade mötet för öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justerare
Anders Dahlén valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

§ 3 Val av sekreterare
Peter Lundmark valdes till mötessekreterare.

§ 4 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes, efter tillägg, enligt tidigare utskickat underlag.

§ 5 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.
§ 6 Rapporter
Discgolf – Suzan Edvardsson ska ha ett möte med DU för att få till en
kontinuerlig kommunikation. Suzan är också tillfrågad av discgolfutskottet
om att sitta med i utskottet och har tackat ja, ansvarsområde tjejer och
kontakt gentemot förbundsstyrelsen.
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Ultimate – Ungdomslandslagsläger i Sigtuna har genomförts med stort antal
deltagare. Anne Bakken kontaktar ultimateutskottet för att reda ut
kommunikation inom utskott och gentemot förbundsstyrelse och vilka olika
ansvarsområden man har.
Allround – SM och SM-veckans klassindelning har diskuterats, beslutats att
det ska finnas en juniorklass, en dam och en open. AU har även beslutat att
det blir fem orter som arrangerar DDC-touren 2014, fler än vad som varit
tidigare. Programmet för SM-veckan är klart.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Godkänna Suzan Edvardsson som ledamot i discgolfutskottet

att

Anne Bakken kontaktar ultimateutskottet

att

Förbundskansliet skickar ut de effektmål som tidigare tagits fram
för respektive utskott

§ 7 40-års jubileum
Få anmälda idag, det efter att inbjudan och information förmedlats via
förbundets egen hemsida, social medier, mail och personliga kontakter. Den
15 maj är satt som sista dag för anmälan inklusive betalning. Finns det andra
alternativ till nuvarande plan med catering och bankett om inte exempelvis
50 deltagare uppnås?
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Förbundskansliet ber ledningsgruppen för jubileum att komma
med en plan B om det skulle behövas

att

Förbundsstyrelsen tar slutligt beslut vid telefonmöte den 21 maj
avseende eventuell ändring av budget

§ 8 SM veckan 2014
Peter Lundmark rapporterade från möte med SVT och RF och vad som
krävs för deltagande. Bland annat behöver SVT ett schema över respektive
idrotts deltagande senast den 5 maj, Borås stad vill senast den 9 maj veta hur
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många bäddar vi vill fortsätta reservera för golvlogi. Innebär att vi behöver
ändra på sista dag för anmälan.
Discgolf sköts helt och hållet av IK Ymer och redan nu finns ett
tävlingsschema upplagt och som gått ut till alla deltagande klubbar, SVT och
RF.
För ultimate, mixed, är ett lag anmält och minst fyra lag måste delta för att
mästerskapstecken ska delas ut.
Allround har tio spelare anmälda men där ser vi ingen oro i att ett startfält
för respektive gren inte ska uppfylla kraven för mästerskapstecken.
Klart är att förbundsstyrelsen måste ytterligare diskutera Svenska
Mästerskapen, vem ansvarar för vad, fördelning av budget och ta ett
tydligare grepp om SM.

§ 9 Ekonomi
Inget speciellt som hänt sedan föregående möte utan det som då beslutades
gällande jubileum och SM-vecka står kvar.
Förbundskansli administrerar idag hantering av tävlingslicens för PDGA och
SFF, förbundsstyrelsen av åsikt att det ska vara ett krav för spelare som vill
lösa PDGA-licens via förbundskansli även måste lösa en SFF-licens
För att spelare ska få lösa en SFF licens måste spelares klubb betalt sin
klubbavgift för innevarande år.
Klubbavgifter ska därför vara betalda senast 1 februari varje år med start
2015. Det bör även kunna finnas en lista som uppdateras på hemsidan där
man som besökare ska kunna se om klubb betalt eller inte för aktuellt år.
Förbundsstyrelsen beslutade
att
att
att

Klubbavgift ska vara betald senast 1 februari med verkan från år
2015
Förbundskansliet ansvarar för att klubblista finns på hemsidan
För spelare som vill lösa PDGA-licens via förbundskansli måste
även en SFF-licens lösas för samma år

§ 10 Kommunikation
Anders Dahlén har påbörjat arbetet med förbundets hemsida där han ser över
menyer och samstämmighet mellan discipliner. Han vill också kunna lyfta
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fram klubbar som har gjort något som är värt för andra klubbar att kunna ta
del av.

§ 11 Ny gren, förfrågan
Förbundsstyrelsen har fått förfrågan om medlemskap i Svenska
Frisbeesportförbundet från utövare som spelar ett spel som benämns TriCourt. Tri-Court utövas med en så kallad Aerobi-Pro ring, ett redskap som
inte finns med i den internationella frisbeesporten.
Förbundsstyrelsen ansåg, efter att tagit del av nu gällande regler hos WFDF,
att Tri-Court inte är en frisbeesport och kan därför inte kan upptas som
förening i Svenska Frisbeesportförbundet.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Förbundskansliet meddelar beslutet till frågeställare

§ 12 Övriga frågor
Formering av vår organisation diskuterades och enighet om att det ska vara
ett område som ska ha högsta prioritet under 2014 inom förbundsstyrelsen.
Ett förslag ska sedan kunna presenteras på verksamhetsdagar i november.
Peter Lundmark och Anders Dahlén ansvara för verksamhetsdagarnas
utformning, viktigt att få alla discipliner representerade och förbundskansliet
uppdras att gå ut med information redan nu
Jonathan Brandberg leder arbetet tillsammans med Johan Robertson för
organisationsutveckling
Förbundsstyrelsen beslutade
att
att
att

Förbundskansliet skickar ut inbjudan till verksamhetsdagarna
Peter Lundmark och Anders Dahlén ansvarar för innehåll
verksamhetsdagar
Jonathan Brandberg leder organisationsarbetet tillsammans med
Johan Robertson
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§ 13 Nästa möte
Nästa möte är telefonmöte den 21 maj
§ 14 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat
Justeras ordförande

Justeras

Jonathan Brandtberg

Anders Dahlén

Vid protokollet

Peter Lundmark
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