Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 29-30 augusti 2015,
Stockholm
Närvarande: Johan Robertson, John Hall, Anders Dahlén och Martin Carlsson
Frida Bulukin Wilén § 13-19
Frånvarande: Conny Thunberg och Suzan Edvardsson
Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansliet § 1-19 och Milou Werth, SISU Idrottsutbildarna
§ 1-10

§ 1 Mötets öppnande
Johan Robertson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Val av mötesordförande
Johan Robertson valdes till mötesordförande

§ 3 Val av sekreterare
Peter Lundmark valdes till mötessekreterare

§ 4 Val av justerare
John Hall valdes att justera protokollet

§ 5 Godkännande av dagordning
Förslag på ändringar av dagordningen:
§ 9 ”SM krav” efter inskickad punkt från Bill Ingram
§ 12 ”Beslut om tid och plats för Årsmötet 2016”
§ 14 Bordlägga frågan ”Fler medlemmar” till nästa möte.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

godkänna dagordningen med de föreslagna ändringarna
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§ 6 Sommarens mästerskap
Rapporter lämnades från sommarens mästerskapstävlingar
SM veckan Sundsvall allround - ett väl genomfört mästerskap där den lokala föreningen var till
stor hjälp, Sundsvalls Frisbeeförening. SM allround hade fyra arenor där Ungdomsfältet var den
mest centrala med bra möjligheter till fina tävlingar, Baldershov även den en bra arena men låg
väldigt avsides och helt utan publik, Sticksjö där discgolfbanan fanns som drog publik och till sist
den centrala park där Discathon arrangerades, en park som lockade minst ett hundratal i publiken.
Engagemanget var som vanligt stort från värdstaden och det märktes tydligt att SM-veckan är ett
viktigt inslag på alla plan.
Allroundmästare 2015 blev Mike Beckmann, Värnamo FC
VM Norrköping allround – mästerskapets arrangörer KFUM Norrköping och Svenska
Frisbeesportförbundet hade som mål att förbättra resultatservicen och öka antalet anmälda spelare
till 100 deltagare jämfört med VM 2013. Båda målen förverkligades med 109 anmälda spelare och
en klart bättre resultatservice och rapportering. Spelare kom från 10 olika nationer och det fanns ett
åldersspann från 11 år till 67 år. Sverige fick två världsmästare i allround genom Mike Beckmann i
open och Anton Kappling i junior open, Niloofar Mosavar Rahmani tog silver i dam efter Juliana
Korver från USA.
EM Köpenhamn ultimate - arrangemanget fick stor publicitet i dansk TV 1 och 2 med inslag i
sportnytt med flera programinslag. Sverige hade med två landslag, dam (plats 9) och open (plats 7).
Vann i open gjorde England och Finland i dam
Scandinavian open Skellefteå discgolf – Paul McBeth från USA vann ganska ohotad och är i år
den spelare som vunnit det mesta han ställt upp i. Tävlingen hade otur med dåligt väder som
medförde att discgolfbanan blev blöt och svårspelad. Gott om publik och flertalet av världens bästa
spelare på plats
VM U23 London ultimate – Sverige deltog med lag i U23 dam och U23 open, damerna slutade på
plats 8 och open 16.
EM Frankfurt ultimate – från Sverige fanns ungdomslandslag med deltagare i U17 dam och open
och U20 open. U17 flickorna vann sin klass i Fair Play och resultatmässigt slutade U17 flickor, U17
pojkar och U20 open
PDGA VM Pittsburgh USA – Ragna Bygde var den som lyckades bäst med en femte plats. I
amatör VM vann Ann Lundberg dam master och Adrian Werme guld i klassen pojkar under 13.
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WFDF kongress London – på kongressen pratades mycket om framtida deltagande för discgolf
och ultimate. Det framkom att WFDF och deras styrelse haft OS på sin egen agenda vid mer än ett
tillfälle. Idag är det klart att frisbeesporten kan räkna med att tidigast få delta 2014.
Markant hur discgolfen har exploderat i Finland och vilket arbete som legat till grund.
WFDF vill ha ännu bättre kommunikation med PDGA (Professionell Disc Golf Association).
Ungdomstävlingar i ultimate i USA är större än någonsin.
Presentation av VC Ultimate som samarbetspartner till WFDF för att ta fram spelarställ till såväl
landslag som klubblag.
Det finns en avsaknad av förståelse för det arbete som WADA (World Antidoping Association)
utför och vilken vikt det har. WFDF är aktiva i arbetet att säkerställa så alla deras medlemsnationer
är in förstådda i vad WADA innebär.
SM Stockholm discgolf - mästerskap med generellt bra respons från spelare som deltog. Några
spelare framförde en efterfrågan av hjälp med material marknadsföring av sporten från
förbundshåll, förmedla gärna att förbundsstyrelsen finns för de aktiva ut till spelare och klubbar.
Det sista är inte sagt i frågan om Järva Disc Golf Park, frågan är tills vidare bordlagd då alla
politiska partier inte är överens om vad som ska ske med marken. Önskvärt tror en del spelare att
någon från förbundsstyrelsen kontaktar Järva Disc Golf Park.

§ 7 Kanslirapport
Förbundskansliet rapporterade om vad som skett under sommaren, aktiviteter som tagits upp under
§ 6 då förbundskansliet varit engagerad i några av mästerskapstävlingarna.

§ 8 Ekonomi
Budgetrapport lämnades av förbundskansliet för perioden fram till 20 augusti, en tertialrapport ska
komma i början av september. För den kommande rapporten ska det begäras in uppgifter från
respektive utskott där det behövs.

§ 9 SM regelverk
Det har inkommit en skrivelse från Bill Ingram, ultimateutskottet, om förändring i regelverket för
mästerskapstävlingar. Den förändring som föreslås är att det i ultimate enbart ska krävas tre lag i
respektive division istället för nuvarande fyra. En ändring skulle innebära att det blir enklare för lag
att få spela mästerskap om kraven minskar.
Individuellt är det lättare att samla fyra spelare men ska man samla fyra lag så kräver det i sin tur
upp emot 50 spelare. Fler tävlingstillfällen behövs för våra ungdomslag
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Förbundsstyrelsen beslutade
att

ändra i regelverket från fyra till tre lag för mästerskapstecken

att

ändringen gäller enbart ultimate och inte allround och discgolf

att

förbundskansliet besvarar Bill Ingram och informerar klubbar och på hemsidan

§ 10 Visions- och strategiarbete för Svenska Frisbeesportförbundet
Conny Thunberg och Johan Robertson från förbundsstyrelsen har träffat Milou Werth från SISU
Idrottsutbildarna för att presentera tankarna bakom arbetet med att starta ett visions- och
strategiarbete för Svenska Frisbeesportförbundet.
Milou Werth presenterade för förbundsstyrelsen ett förslag på arbetsgång för Svenska
Frisbeesportsförbundets visions- och strategiarbete.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

fortsätta diskussionen under söndagen

Diskussionen återupptogs under söndagen
Förbundsstyrelsen beslutade
att

arbeta utifrån den modell Milou Werth presenterade

att

lägga visionshelgen i Stockholm den 14-15 november

att

förbundskansliet får i uppgift att ta fram förslag på plats för visionshelgen

att

förbundskansliet får i uppgift att ta fram ett förslag på inbjudan som ska gå till alla
klubbordförande om föreningsträffen den 14 november

att

förbundsstyrelsen och förbundskansliet får i uppgift att till den 4 september komma in
till förbundskansliet med en lista på personer med koppling till frisbeesporten som
vore bra att ha med på visionsdagen den 15 november.

att

förbundskansliet får i uppgift att gå ut till utskotten med en uppmaning att komma in
med förslag på personer som skulle kunna vara bra att ha med den 15 november.

att

Milou Werth konsulteras som processledare den 14-15 november.
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§ 11 Kommunikation från förbundsstyrelsen
En arbetsgrupp bestående av Anders Dahlén, Frida Bulukin Wilén och Martin Carlsson har arbetat
fram ett underlag på vilket sätt förbundsstyrelsen ska öka transparensen ut mot organisationen när
det gäller bland annat beslut och diskussioner som tas på förbundsstyrelsens möten.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

förbundskansliet får i uppdrag att lägga ut dagordning och protokoll på hemsidans
dokumentbank samt som nyhet. Undantag görs för eventuell
känsliga frågor/personliga uppgifter

att

förbundskansliet får i uppdrag att marknadsföra protokoll och arbetsprocesser på
hemsidan samt e-posta till tidigare utvalda grupper och medlemmar

att

förbundsstyrelsen alltid ska motivera beslut gällande inkommande frågor och
ansökningar så att mottagare och övrigt intresserade kan förstå tankegångarna

att

komplettera ekonomisk redovisning till årsmötet med mer detaljer för genomförda
projekt utöver det vanliga

att

inte anta förslaget om att förbundskansliet ska kommunicera ut styrelsens ungefärliga
plan i förväg, utöver protokollen

att

inte göra ljudupptagningar från- eller strömma förbundsstyrelsens sammanträden

§ 12 Fair Play inom svensk ultimate
Martin Carlsson presenterade ett underlag som en arbetsgrupp bestående av Martin Carlsson, Erik
Thelin, Mikael Sahlin och Paul Eriksson har tagit fram gällande en handlingsplan för Fair Play
inom svensk ultimate.
I och med att det var akut har gruppen fokuserat på landslagen sommaren 2015 där man märkt
positivt resultat i Fair Play på EM i Köpenhamn ju längre spelveckan gick.
I handlingsplanen finns bland annat dokument för en ”uppförandekod för svensk ultimate”,
utformning avtal för landslagsspelare och förbundskaptener 2015 och sedan göra en utvärdering
efter att man tagit in åsikter från landslagsspelare.
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Förbundsstyrelsen beslutade
att

arbetsgruppen får till uppgift att lämna en rapport till varje
förbundsstyrelsesammanträde framåt tills handlingsplanen kan anses vara färdig och
implementerad inom ultimaten

att

arbetsgruppen får i uppgift att kontakta SISU, idrottsutbildarna för att se vad de kan
hjälpa till med när det gäller eventuella material och utbildningar

§ 13 Ramar för förbundsstyrelsens arbete
Förbundsstyrelsen diskuterade det framtagna underlaget som beskriver ramarna för
förbundsstyrelsens interna arbete.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

anta de framtagna ramarna för förbundsstyrelsens arbete

att

förbundsstyrelsen börjar arbeta efter dessa med omedelbar verkan

§ 14 Utskottsdag
Förbundsstyrelsen diskuterade behovet av att träffa utskotten för att under en dag diskutera
verksamhet som bedrivs, vad som är aktuellt i utskottens arbete och hur matchar deras aktiviteter
det förbundsstyrelsen och övriga utför. En dialog behövs för att vi ska komma vidare.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

avvakta med utskottsträffen och istället satsa på att få utskotten att komma på
strategi- och visionshelgen i november.

§ 15 Årsmöte 2016 för Svenska Frisbeesportförbundet
Förbundsstyrelsen beslutade
att

årsmötet 2016 blir den 19 mars i Stockholm

att

förbundskansliet får i uppdrag att ta fram förslag på plats för årsmötet
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§ 16 Arbetsbeskrivning för generalsekreterare
Martin Carlsson rapporterade från mötet med Peter Lundmark den 23 augusti.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

generalsekreteraren fram till visions- och strategiarbetet har kommit igång fortsätter
att arbeta med samma arbetsuppgifter som idag

att

förbundskansliet får i uppgift att från allround- och discgolfutskottet samla in vilket
behov av stöd de har från generalsekreteraren

att

Martin Carlsson får i uppgift att kontakta Joel Högberg i ultimateutskottet om vikten
av att svara på inkommande mail från förbundskansliet som kommer till utskottet så
att det inte ger merarbete för generalsekreteraren

§ 17 Balans i ekonomin
Förbundsstyrelsen gick igenom och diskuterade det underlag som Conny Thunberg har tagit fram
gällande projektet ”Balans i ekonomin”.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Conny Thunberg tillsammans med förbundskansli tar fram en möjlighetsanalys

att

Johan Robertson tillsammans med Conny Thunberg och Peter Lundmark tar fram
förslag till effektmål

att

förbundsstyrelsen och förbundskansliet får i uppgift att föreslå personer till
projektgruppen. Förslagen skickas in till förbundskansliet

§ 18 Nästa möte
Förbundsstyrelsen beslutade
att

ställa in förbundsstyrelsesammanträdet den 19-20 september

att

nästa förbundsstyrelsesammanträde blir ett telefonmöte den 23 september
klockan 20.00

att

förbundsstyrelsesammanträdet den 24-25 oktober blir i Göteborg.
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§ 19 Mötets avslutande
Johan Robertson tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

Justeras mötesordförande

Justeras

Johan Robertson

John Hall

Vid protokollet

Peter Lundmark
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