Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9 juni 2015
Telefonmöte
Närvarande: Johan Robertson, Conny Thunberg, Suzan Edvardsson, John Hall, Frida
Bulukin Wilén och Anders Dahlén, § 1 - § 15
Adjungerad: Peter Lundmark § 1 - § 15

§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklarades för öppnat av Johan Robertson

§ 2 Val av mötesordförande
Johan Robertson 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

§ 6 Rapporter
Johan Robertson och Conny Thunberg lämnade rapport från Riksidrottsmötet (RIM)
den 29-31 maj i Helsingborg, ett möte med få talare och diskussioner.
Det valdes en ny ordförande, Björn Eriksson, som även var valberedningens förslag.
Lars Liljegren som var Svenska Frisbeesportförbundets kandidat valde att inte ställa
upp för val och som ensam nominerad valdes Björn Eriksson av en enig stämma.
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Nytt i och med årets val är att Björn Eriksson inte bara är ordförande i
Riksidrottsförbundet och Riksidrottsstyrelsen (RS) utan även ordförande för SISU
Idrottsutbildarna.
RS och FS förslag: ”Stärkt strategisk ledning och stöd för svensk idrott” röstades
igenom enhälligt, dokumentet kommer även ligga till grund för Svenska
Frisbeesportförbundets eget strategiarbete
Det blev andra gången gillt för Svenska Cricketförbundet. På RIM beviljades deras
ansökan om medlemskap i Riksidrottsförbundet. Övriga fyra ansökningar om
medlemskap avslogs, däribland Svenska Islandshästförbundet som föranledde en lång
debatt. Verksamheten anses nära besläktad med annan inom Svenska
Ridsportförbundet och de båda förbunden har haft ett samarbetsavtal som är uppsagt
från mitten av maj 2015. RF-stämman beslutade enligt Riksidrottsstyrelsens förslag
att avslå medlemsansökan.
RF-stämman beslutade att omgående införa ett separat Antimatchfixing-reglemente
som ett led för att komma till rätta med de ökade problemen med matchfixing.
Viktigt att se de små förbunden var en gemensam uppmaning från flertalet
närvarande på RIM.
På www.bambuser.com/channel/svenskidrott finns allt dokumenterat och går att titta
på i efterhand
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Peter Lundmark får i uppgift att skicka ut underlag till förbundsstyrelsen.

§ 7 Arbetsbeskrivning GS
Peter Lundmark, förbundskansliet, har tidigare blivit ombedd att beskriva sin
arbetssituation och förbundsstyrelsen beslutade på möte i april att man skulle ställa
frågor till utskotten hur dom ser på förbundskansliets arbetsuppgifter.
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Svar har kommit in från Allround- och discgolfutskottet som överlag är nöjda och
säger att allt fungerar bra. Ultimateutskottet inkom med svar efter att dagordning med
bilagor skickats ut till dagens möte, där det framgick att man ansåg att instruktioner för
utskottet inte är uppdaterade. Instruktionerna har uppdaterats i januari 2015, men
ultimateutskottets synpunkter och instruktionerna ska gås igenom vid styrelsemötet i
augusti, så instruktioner och arbetssätt stämmer överens.

Förbundsstyrelsen beslutade
att

Martin Carlsson tar del av svar som skickats in tillsammans med
nuvarande instruktioner för utskotten inför samtal med Peter Lundmark

§ 8 Projektmetodik verksamhetsplan
Johan Robertson tagit fram ett dokument för att komma vidare med de arbetspunkter
som diskuterades på föregående möte och då arbeta i projektform, Projektmetodik –
Ett sätt att nå målet”, se bilaga 1. Förbundsstyrelsen diskuterade hur man bäst kan
arbeta i projektform och vilka eventuella svårigheter som kan föreligga såsom
tidsbrist och kommer involverade att kunna ses tillräckligt ofta.
Förbundsstyrelsen var överens om att arbete i projektform är att föredra och kan även
användas i alla större arbeten, exempelvis vision och kommunikation. Övrigt arbete
måste fortgå som vanligt utan att påverkas.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

arbeta i projektform gällande ”Öka antalet medlemmar i klubbarna” och
”Balans i ekonomin”

att

Suzan Edvardsson ansvarar i samarbete med förbundskansliet för att ta
fram intressent- och möjlighetsanalys för arbetspunkten ”Öka antalet
medlemmar i klubbarna”

att

Conny Thunberg ansvarar i samarbete med förbundskansliet för att ta
fram intressent- och möjlighetsanalys för arbetspunkten ”Balans i
ekonomin”

att

underlagen ska vara klara till sammanträdet i augusti
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§ 9 Styrelsens ansvarsfördelning och roller
Tidigare är beslutat att dokumentet ”Styrelsens ansvarsfördelning och roller” ska vara
ett arbetsdokument för förbundsstyrelsen. Martin Carlsson har tagit fram ett
diskussionsunderlag som kan möjliggöra beslut. Dokumentet behöver fyllas på av
övriga i förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

dokument ska vara klart den 30 juni och slutförs via mail

§ 10 Ramar för förbundsstyrelsen arbete
Började diskuteras i samband med årsmöte där Martin Carlsson fick i uppdrag att ta
fram ett mer genomarbetat förslag. Förslaget behöver arbetas igenom grundligt punkt
för punkt och hänskjuts till förbundsstyrelsemöte i augusti
Förbundsstyrelsen beslutade
att

hänskjuta arbetet till förbundsstyrelsemöte den 29-30 augusti

§ 11 Kommunikation från förbundsstyrelsen
En utsedd kommunikationsgrupp i förbundsstyrelsen har i uppdrag från
förbundsstyrelsemöte den 25 april att ta fram förslag på hur förbundsstyrelsen på ett
tydligare och mer transparent sätt kan kommunicera sitt arbete. Inkommet förslag är
inte ett dokument som bygger på hela kommunikationsgruppens åsikter och gruppen
får därför förnyat uppdrag att presentera förslag till möte i augusti
Förbundsstyrelsen beslutade
att

arbetsgruppen till nästa styrelsemöte i augusti tar fram ett underlag på hur
förbundsstyrelsen ska kommunicera sitt arbete på ett tydligare sätt
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§ 12 FS-representation på SM och VM
I mån det är praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart är det önskvärt att
förbundsstyrelsen finns representerad på alla seniormästerskap, såväl open som dam.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Johan Robertson och Conny Thunberg representerar på SM-veckan i
Sundsvall, John Hall kommer att finnas på plats någon av dagarna

att

Johan Robertson och Conny Thunberg representerar på VM overall i
Norrköping

att

Frida Bulukin Wilén representerar på SM discgolf i Stockholm

att

Suzan Edvardsson representerar på Par-SM discgolf i Eskilstuna

att

Martin Carlsson tillfrågas om representation vid SM ultimate i
Örebro

att

Peter Lundmark i egenskap av förbundsrepresentant på WFDF-kongress i
London i samband med VM för U23 ultimate

att

Anders Dahlén representerar på EM seniorer ultimate i Köpenhamn

§ 13 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns
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§ 14 Nästa möte
Nästa möte är den 29-30 augusti, plats meddelas senare

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

Justeras

Johan Robertson

Anders Dahlén

Vid protokollet

Peter Lundmark
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