Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 16-17 maj 2015
Stockholm
Närvarande: Conny Thunberg, Suzan Edvardsson och Anders Dahlén, § 1-§ 14
Frida Bulukin Wilén och Martin Carlsson under § 1 - § 10
Frånvarande: John Hall och Johan Robertson
Adjungerad: Peter Lundmark § 1 - § 14

§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklarades för öppnat av Conny Thunberg

§ 2 Val av mötesordförande
Conny Thunberg valdes till mötesordförande

§ 3 Val av sekreterare
Peter Lundmark valdes till mötessekreterare

§ 4 Val av justerare
Anders Dahlén valdes att justera protokollet

§ 5 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes av närvarande på förbundsstyrelsemötet
Från föregående förbundsstyrelsemöte finns punkter som inte är initierade och därför
inte finns med på dagordning då protokoll inte var justerat på utsatt tid. Punkterna
kommer därför behandlas på nästkommande förbundsstyrelsemöte.
Strategipunkten var medvetet utelämnad då enbart fyra ledamöter var anmälda till
helgens möte.
Protokoll	
  16-‐17	
  maj	
  2015	
  Svenska	
  Frisbeesportförbundet	
  

RF/SISU information sist på dagordning då det först och främst är till som
information till dom som inte vara med på senaste mötet.

§ 6 Föregående protokoll
Föregående protokoll från den 24 april har diskuterats mellan de då närvarande
ledamöter för att uppnå samstämmighet, protokollet är nu justerat och kommer
snarast att skickas ut.

§ 7 Rapport från kansliet
• SM-veckan i Sundsvall den 29 juni – 5 juli
Totalt har antalet idrotter ökat från 36 till 41och intresset är stort för att vara en del av
SM-veckan.
Allround har 15 anmälda till skillnad mot Borås där antalet slutade på drygt 50
deltagare. Mycket beroende på avstånd och kommunikationssvårigheter, men även att
VM i fristil ligger veckan innan.
Ultimate deltar med mixed ultimate, idag tre anmälda lag från klubbarna Uppsala
FdK, KFUM Linköping och KFUM Örebro. Ytterligare lag har anmält intresse men
inte mer än så.
Eventuell mediabevakning från SVT på torsdagen den 2 juli och om det blir klart
görs en ändring av spelprogram så DDC kan bli grenen som visas.
Peter Lundmark kommer att besöka Sundsvall tisdag den 19 maj för rekognosering
av spelplaner och logi, men även för att träffa representanter från kommun och lokal
förening.
• VM Allround i Norrköping 18-25 juli
Målet med att få 100 deltagare är inte nått men organisationen tror det kommer att
uppnås när slutdatum för att delta till en något lägre avgift är nådd den1 juni. Fram
till idag är det 62 anmälda, stort deltagande från USA, men här finns även spelare
från Taiwan, Kanada, Tyskland, Portugal och Finland.
Protokoll	
  16-‐17	
  maj	
  2015	
  Svenska	
  Frisbeesportförbundet	
  

Medelåldern är relativt hög med sina 43 år och det är spelare från USA som drar upp
snittet. Bland annat så kommer en legend att delta, Dan ”Storken” Roddick, som av
många anses vara en person som fört frisbeesporten framåt i alla disciplinerna.
Mästerskapet spelas på Himmelstalundsfälten och Folkparken. Peter Lundmark har
ständig kontakt med ansvarig från WFDF genom Skype där även Tomas Burvall
sitter med i egenskap av hans roll som ledamot i WFDFs styrelse.
• Licenser
Antalet nya licenser i kategorin open i discgolf har i stort sett fördubblats sedan den
15 april och är nu uppe i 100 spelare. Totala antalet licensierade är nu uppe i 981, för
hela året 2014 hade 1053 spelare löst licens.
Här diskuterade förbundsstyrelsen LOK-stöd för spelare som inte har ett svenskt
personnummer och vad händer med dom som är med bara för att prova-på?
Frågor kommer säkert att dyka upp under året när licensavgiften höjs från 100 kronor
till 200 kronor för seniorer, då behövs praktiska och tydliga exempel på hur
licenspengarna på det ena eller andra sättet kommer ut tillbaks till de aktiva.
• Utskottsarbete
Förbundskansliet upplever att det finns en bra kommunikation med utskotten, fram
för allt med discgolfutskottet där det finns en naturlig kommunikation och där
utskottet använder sig av förbundskansliet i många frågor.
Allroundutskottet har startat upp sin DDC tour för 2015 med några nya spelare från
ultimate. Utskottet arbetar med dokumentation av mästerskapstävlingar genom
tiderna och protokollför sina styrelsemöten som sker kontinuerligt.
Discgolfutskottet har en ständig uppåtgående trend vad gäller nya spelare och de
olika tävlingarna fylls snabbt med anmälningar. Administration av sin del på
www.frisbeesport.se sker till stor del av utskottet själva. Licensfrågan diskuteras hos
vissa klubbar där man vill att förbundskansliet hjälper till att lyfta fram goda exempel
på vad licenspengen används till, det är inte summan i sig utan vad får man för
pengen som är mer avgörande.
Frida Bulukin Wilén rapporterade att Henrik Montin i Stockholm arbetar för att fler
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tjejer ska spela discgolf genom en nybörjartävling och han uppmanas kontakta
discgolfutskottet för att få tips, råd och eventuellt kunna söka bidrag.
Ultimateutskottet har till årets säsong ett antal landslag igång med deltagande
landslag på U23 VM i London, EM i Köpenhamn för senior och EM
ungdomslandslag i Frankfurt.
Det som till en början såg ut som ett EM i Danmark med fyra svenska landslag verkar
nu bara bli två, dam master har dragit sig ur och open master är tveksamma till
deltagande. Information om vad som händer om lag drar tillbaka sin anmälan efter att
lagavgiften varit betald är bristfällig, efter påstötningar från förbundskansliet har nu i
alla fall dam master fått tillbaka sin avgift.
William Ingram från utskottet är ansvarig för ungdomslandslagen och till EM i
Frankfurt är U20 open, U17 open och dam anmälda. Ungdomslandslagen hade
nyligen ett läger i Örebro med drygt 65 spelare på plats.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

förbundskansliet undersöker vad som gäller för spelare som
inte har ett svenskt personnummer och för prova-på
medlemmar, kan man ändå räkna med spelare i LOKstödsrapport?

att

Anders Dahlén tillsammans med Peter Lundmark
sammanfattar vad licenspengar används till för att kunna
motivera fler att lösa licens, remittera till förbundsstyrelsen
innan det officiellt går ut på hemsidan

§ 8 Ekonomi
Inför dagens möte har utfall tillsammans med ekonomisk rapport i text skickats ut till
hela förbundsstyren, finns även i Dropbox. Vi kan se en stor ökning av inbetalda
licensavgifter, speciellt i Openklassen för discgolf. Kostnader för årsmöte kommer att
stiga, så även för förbundsstyrelsen.
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Förbundsstyrelsen beslutade
att

förbundskansli ansvarar för att synliggöra konto för elitstöd

att

förbundskansliet ser över kontoplan så motkonto finns

att

Conny Thunberg sammanställer tillsammans med Peter Lundmark en
uppdaterad ekonomirapport i text med kommentar uppdelade i olika block
beroende på konto, motiverar rapporten som ett arbete i led med vad
årsmötet önskade. För utskotten en separat rapport där utskotten ska
godkänna innan den offentliggörs

att

undersöka andra alternativ för möteslokaler för att få ner kostnaderna

§ 9 Idrottslyftet
Förbundskansliet lämnade en redogörelse för hur Idrottslyftet ser ut idag och vilka
eventuella förändringar som skulle kunna göras för att mer svara upp till två av de
mål som Riksidrottsförbundet har
• Behålla ungdomar i föreningsverksamhet
• Rekrytera barn och ungdomar till föreningsverksamhet
Det måste vara upp till respektive medlemsförening att driva projekt som är
intressanta. Förbundsstyrelsen var enig om att föreningar ska undersöka möjligheter
till bidrag hos externa givare. Vi kan bli bättre på att informera om var man kan söka
pengar, visa på SISU, distriktsidrottsförbund med flera.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

om ansökan är på mer än 10 000 kronor ska förening ha undersökt andra
alternativ för bidrag och förbundskansliet ska hjälpa till med tips och råd

att

föreningsavgiften för innevarande år ska vara betald

att

föreningar ska registrera sig för LOK-stöd om det finns
ungdomsverksamhet
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att

om ansökan överstiger 10 000 kronor är det önskvärt att
förbundsstyrelsen får in ansökan tre månader innan projektstart

att

Martin Carlsson tar fram skrivelse för tips och råd som sedan kan läggas
upp på hemsidan

att

förbundsstyrelsen tar hänsyn till egenfinansiering, genomförda
utbildningstimmar och sannolikheten att projektet kommer att genomföras

att

svar ska kunna erhållas inom rimlig tid, 30 dagar, ibland kan ett
beslut kräva förtydligande på vissa punkter men målet är att lämna
beslut på utsatt tid

att

vid ansökan ska person som är ansvarig för återrapport uppges med namn
och kontaktuppgifter. Om återrapport inte inkommer efter påminnelse
kommer krav på återbetalning att ställas.

att

förbundskansli ska uppdatera hemsidan och skickas via klubbmail till
medlemsföreningarna med de beslut som är fattade

§ 10 RIM 2015
Riksidrottsmötet är den 29-31 maj Helsingborg och representanter från Svenska
Frisbeesportförbundet är Johan Robertson och Conny Thunberg som röstberättigade,
Peter Lundmark är deltagare.
Förbundsstyrelsen gick igenom utsänt material av valda motioner och val av
ledamöter och ordförande.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

föreslå Lars Liljegren som ny ordförande i RF och SISU tillika i
Riksidrottsstyrelsen (RS) och SISU:s Förbundsstyrelse (FS) (2 år)
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att

bifalla valberedningens förslag till ledamöter i Riksidrottsstyrelsen, ett
förslag med jämn könsfördelning. Förbundsstyrelsen ser framför allt att
Anna Ivarsson, Lotta Kellander och Suzanne Lundvall blir valda

att

bifalla Riksidrottsstyrelsen förslag till att bevilja Svenska
Cricketförbundet medlemskap i Riksidrottsförbundet

att

bifalla Riksidrottsstyrelsen förslag till avslag på inträdesansökan från
Armborstförbundet, Bridgeförbundet, Cheerleadingförbundet och
Islandshästförbundet

att

bifalla det strategiarbete som är föreslaget

att

bifalla Riksidrottsstyrelsen förslag att avslå motion nummer 10 från
Mångkampförbundet: att RF-stämman uppdrar till RS att ta fram ett
förslag till kvalitativ värdering av idrottsföreningarnas verksamhet och
som ska ingå som en faktor i LOK-stödet eller ersätta detta.
Förbundsstyrelsen tycker ändå att själva grundfrågan är intressant

att

bifalla Riksidrottsstyrelsen förslag att avslå motion nummer 11 gällande
ändring i föreskrifterna om statligt LOK-stöd. Förbundsstyrelsen stöder
delen om möjlighet till integration av andra närvarosystem i Idrott Online

att

bifalla Riksidrottsstyrelsen förslag att avslå motion nummer 12 från
Mångkampförbundet om en lägstanivå av SF-anslag

att

förbundsstyrelsen bifaller övriga av Riksidrottsstyrelsen förslag till svar
på motioner och övriga val

§ 11 Information från utvecklingsdialog med RF/SISU
Delar av förbundsstyrelsen tillsammans med förbundskansli träffade Anders
Wahlström från SISU för en utvecklingsdialog. Där diskuterades bland annat strategi
för svensk idrott, hur ser vår verksamhet ut, Idrottslyft, statistik för vår verksamhet
såsom ekonomi och ålder på medlemmar med mera. Nästa steg är att SISU ska ta
kontakt med oss för ett fortsatt arbete.
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Vi har tankar på att ta fram en egen strategi och hur kan RF/SISU hjälpa till och en
fördel att ha med en person utifrån. I vår verksamhetsplan står det bland annat om
påbörja ett strategiarbete för att få en gemensam bild och arbeta fram en riktning, hur
kan vi lyfta mot nya höjder, var är vi idag, vart vill vi nå och hur tar vi oss dit.

§ 12 Verksamhetsplan punkt 2 ”Öka antalet medlemmar i klubbarna”
och punkt 3 ”Balans i ekonomin”
Punkterna arbetades igenom som arbetspunkter och kommer att redovisas i separata
dokument.
Suzan Edvardsson från förbundsstyrelsen föreslås vara ansvarig för punkt 2 och
initiera arbetet.
Conny Thunberg från förbundsstyrelsen föreslås vara ansvarig för punkt 3 och
initiera arbetet.

§ 13 Nästa möte
Nästa möte, telefonmöte, föreslås till den 9 juni den 20.00 - 21.00, förbundskansli
skickar ut kallelse och information. Observera att varje ledamot är ansvarig för att ha
läst igenom alla utskickade dokument för att få ett effektivt telefonmöte. Alternativt
17 juni om inte beslutsmässighet uppnås den 9 juni.

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

Justeras

Conny Thunberg

Anders Dahlén

Vid protokollet
Peter Lundmark
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