Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 10-11 januari 2015
Stockholm
Närvarande: Johan Robertson, John Hall, Suzan Edvardsson, Martin Carlsson,
Anders Dahlén och Conny Thunberg under § 1 - § 18. Joel Högberg deltog under § 8§9
Adjungerad: Peter Lundmark § 1-§ 18

§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklarades för öppnat av Johan Robertson

§ 2 Val av mötesordförande
Johan Robertson valdes till mötesordförande, det då vare sig ordinarie eller vice
ordförande hade möjlighet att delta

§ 3 Val av sekreterare
Peter Lundmark valdes till mötessekreterare

§ 4 Val av justerare
John Hall valdes att justera protokollet

§ 5 Godkännande av dagordning
Dagordningen sattes samman på plats och godkändes av närvarande
förbundsstyrelsemötet

§ 6 Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och godkändes i sin helhet.
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§ 7 Årsmötesfrågor, verksamhetsplan och budget
Kallelse inklusive propositioner ska skickas ut senast den 23 januari och motioner ska
vara inlämnade senast 6 februari.
Bidrag till verksamhetsberättelsen samlas in och sammanställs av förbundskansliet,
senast den 1 februari ska material finnas för att hinna med remissrunda till
förbundsstyrelse och sedan tryckas. Räkenskapsrevisor kommer gå igenom
räkenskaper den 5 februari. Verksamhetsrevisorer är informerade.
I verksamhetsberättelse ska det framgå vilket arbete som lagts ner för att
licenshantering och medlemsregistrering i Idrott Online ska fungera allt bättre.
Ekonomiansvarig ansvarar för förvaltningsberättelsen och budgetförslag för 2015.
Budgetförslag diskuterades och om möjligt ska en än mer tydlighet kunna skönjas.
Vissa konton kan slås samman för att få en lättare överblick.
Förbundskansliet fick i uppgift att stämma av med KFUM Norrköping Frisbee om
deras förväntan, dels vad gäller personal och dels ekonomi från Svenska
Frisbeesportförbundet.
Med liggande budgetförslag ser vi ett större minusresultat och förbundsstyrelsen
måste nu gemensamt arbeta för att nå ett nollresultat redan 2016.
Förbundsstyrelsen diskuterade en ökning av nu gällande licensavgift för seniorer från
nu liggande 100 kr/kalenderår till 200 kr/kalenderår för seniorer med start den 1 juli
2015. Innebär att de som betalar under första halvåret betalar enligt nuvarande regler.
Avgiften för juniorer med 100 kr/år kvarstår.
Att påbörja strategi- och visionsarbete under 2015 för att kunna se till vilka behov
som finns för Svensk Frisbeesport, öka befintligt medlemsantal i medlemsföreningar
och ett aktivt och effektivt arbete för att nå ett nollresultat i budget är de tre
huvudmomenten i verksamhetsplanen för 2015.
Verksamhetsplan tillsammans med budget och förändrad licensavgift för seniorer
utgör de tre propositionerna som ska skickas ut den 23 januari.
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Arbetssätt som diskuterades för att genomföra delarna i föreslagen verksamhetsplan
var
• ta in en projektledare från SISU för strategiarbetet
• samarbeta med utskott om medlemsantal
• arbeta för att ta fram mål kort- och långsiktigt
• ta fram verktyg för att nå de mål som sätts upp
• öka LOK stöds rapportering och utbildningstimmar
• öka intäkter och minska kostnader
• arbeta aktivt för att alla ska registreras i Idrott Online
Förbundsstyrelsen beslutade
Att

ett färdigt budgetförslag för 2015 ska vara klart den 16 januari
för att skickas till förbundsstyrelsen för en sista genomgång

Att

förbundskansliet kontaktar KFUM Norrköping Frisbee om
VM

Att

förbundskansliet tar fram förslag på skrivning av
propositioner med förklaring till förbundsstyrelsen senast den
14 januari och begär svar på desamma senast den 16 januari

Att

förbundskansliet kontaktar Riksidrottsförbundet för att höra
om det går att få fram ett underlag som i siffror kan peka på
vad arbetet med Idrott Online kan ge oss som Specialförbund

§ 9 Peter Fredriksson
Då projekttiden för Peter Fredriksson nu är avslutad ska förslag till tackgåva tas fram
av förbundskansliet. Peter Fredriksson har klubbträffar kvar som han vill slutföra och
som motsvarar 90 timmar han redan fått ersättning för men inte kunnat utföra tidigare
på grund av olika omständigheter.
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§ 10 Licenshantering
Flertalet klubbar är idag anslutna till Idrott Online och fler och fler har kommit långt i
sin medlemshantering. Arbetet medför till viss del mer administration för
förbundskansliet och det bör i Idrott Online finnas möjlighet till ett och samma
register för att slippa dubbelarbete

§ 11 WFDF
World Flying Disc Federation har tagit fram en strategisk plan för frisbeesporten
internationellt, något som Svenska Frisbeesporten bör ta del av i sitt eget strategiska
arbete.
Tomas Burvall blev nyligen omvald till att sitta i WFDF s styrelse med ansvar
overall.
Hur ser det ut i övriga nordiska länder och förbund, kan vi få till utbyte som kan vara
gynnsamt för alla parter. Förbundskansliet uppmanas ta kontakt vid tillfälle

§ 12 Kalendarium
Förbundskansli fick i uppdrag att ta fram kalendarium för hela 2015 med allt från
tävlingar till olika möten. Allt för att få en bättre överblick av året. Kalendarium
skickas sedan till hela förbundsstyrelsen, utskott och övriga berörda.

§ 13 Rapporter utskott
Ultimate – ett regelverk för inomhus är framtagen av Jonas Colmsjö, Stenungsund FC
och finns på www.frisbeesport.se/ultimate.
Det saknas fortfarande tillräckligt med ledamöter i utskottet för att kunna utföra allt
man vill och därför fokuseras det på ett begränsat antal saker samtidigt som det 2015
är flera landslag igång än tidigare om åren. En stor uppgift är att få fram personer
som kan vara landslagscoacher. Landslagsansvarig Björn Freed har avgått och än så
länge har ingen ersättare kunnat hittas.
Allround – Johan Eriksson är inofficiellt sammankallande, ett planerat möte för
utskottet är planerat i början av mars.
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Peter Karlsson och Stefan Karlsson har avsagt sig sina uppdrag i utskottet. Ivan
Radulovic och Thomas Olsson har tagit över deras respektive ansvarsområde,
discathon och fristil. Utskottet arbetar med SM och VM Overall.
Discgolf – det finns ingen sammankallande och förfrågan är tidigare ställd från
förbundsstyrelsen. Förbundskansliet kontaktar utskottet för att få fram förslag som
sedan kan godkännas av förbundsstyrelsen.
Instruktioner för utskott ska revideras av förbundskansli.
Förbundsstyrelsen beslutade
Att

godkänna Thomas Olsson och Ivan Radulovic som nya
ledamöter i allroundutskottet

Att

förbundskansliet reviderar de instruktioner för utskott tidigare
är framtagna

§ 14 Hemsida
Är hemsidan tillräckligt bra eller inte som den ser ut idag? Vad vill vi med hemsidan?
Frågor som diskuterades och som resulterade i uppdrag till Anders Dahlén och Peter
Lundmark att ta fram en enkät för att fråga klubbar om vad dom eventuellt tycker
saknas, vad som bör kompletteras och/eller göras om.
Förbundsstyrelsen beslutade
Att

Anders Dahlén och Peter Lundmark tar fram förslag på enkät
att skicka ut till alla klubbar, men även läggas upp på social
medier och hemsidan

§ 15 Anställning
Möjligheten att få ideellt arbetande minskar och minskar och i det strategiska arbetet
måste det även tas med behovet av flera anställda och vilken påverkan det får rent
ekonomiskt. Anställningar bör finnas med som punkt på alla möten.
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§ 16 Övriga frågor
Hur kan vi förändra årsmöte för att få fler deltagare i den demokratiska processen?
Går det att genomföra med livestreaming och hur då hantera röstförfarande, frågor
som tas med till kommande förbundsstyrelsemöten.
Tillhörighet och övergångar ser olika ut för spelare i våra discipliner, vilka behov
finns för eventuella klubbyten finns och kan vi därefter skapa ett gemensamt
regelverk.
Förbundskansliet uppdras att skicka ut vad som gäller idag till utskotten för att på sikt
ta fram ett gemensamt regelverk som är till hjälp för alla. Ett regelverk som går mot
tydlighet, motiverar varför och med målsättning att skapa en större klubbkänsla.

§ 17 Nästa möte
Nästa möte telefonmöte den 10 februari klockan 21.00, förbundskansli skickar ut
kallelse och information

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

Justeras

Johan Robertson

John Hall

Vid protokollet

Peter Lundmark
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