Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9-10 januari 2016, Stockholm
Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, Anders Dahlén, Martin Carlsson och Conny
Thunberg § 1 – 19
Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansliet § 1 – 19, Peter Fredriksson § 1 – 6 och
Mattias Ahlgren § 15

§ 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
Frida Bulukin Wilén valdes att justera protokollet

§ 5 Godkännande av dagordning
Förbundsstyrelsen beslutade
att

godkänna dagordningen

§ 6 Projektanställning Peter Fredriksson
Peter Fredriksson som varit projektanställd med fokus på nyrekrytering och föreningsutveckling var
inbjuden för att berätta om sitt projektarbete och sin slutrapport.
Då utbildning varit efterfrågad i rekryteringsarbetet har Peter ansvarat för instruktörsutbildning i
discgolf och en tränarutbildning i ultimate.
Det har idag gjort att cirka 150 personer har gått instruktörsutbildningen och ett 10-tal personer
tränarutbildning i ultimate. Peters rekommendation är att även i ultimate ta fram utbildning som kan
genomföras under en dag för blivande instruktörer.
Stor tid har även gått till att hjälpa föreningar som är nybildade, eller som ska bildas, med
föreningslära och IdrottOnline. Det har även genomförts föreningsdagar på Bosön och juniorläger i
Örebro, läger som innehållit alla discipliner.
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Ledarutbildning är oerhört viktig och använd då SISU Idrottsutbildarna som har kunskap och som
kan hjälpa oss med all grundläggande utbildning. Upprätta naturliga kontaktvägar mellan föreningar
och SISU som underlättar för kommunikation. Förbundsstyrelsen initierar och leder för att
utbildningar ska bli av och nästa steg bör vara att ta fram Steg 1utbildningar i våra discipliner.
Föreningar behöver bollplank och ett förslag är att ta fram mentorer i varje distrikt som man kan
vända sig till.
Hjälp föreningar på orter med idrottslärarutbildning att ta kontakt lokalt för instruktioner och för att
på så sätt påverka långsiktigt.
Hur kan vi arbeta på lång respektive kort sikt, förbundsstyrelse behöver se över hur
förbundskansliet ska arbeta med föreningar och utbildning.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Johan Robertson tillsammans med förbundskansliet får i uppgift att utifrån
slutrapporten ta fram ett förslag på vilken stöttning som förbundskansliet kan ge till
klubbarna

att

lägga slutrapporten till handlingarna

§ 7 Vision 2025
Frida Bulukin Wilén och Martin Carlsson rapporterade att dokument som beskriver visionsdagarna
som SISU skickat har gåtts igenom men arbetet är inte klart. Förslag från ansvariga är att lyfta ut
sista delen ”Fokusområden och åtgärder” som sedan ska bearbetas till årsmötet 2017, övrigt
material sammanställs och rapporteras på årsmöte 19 mars 2016.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Martin Carlson tar kontakt med Milou Werth, SISU Idrottsutbildarna, för att få hennes
åsikter om hur vi ska arbeta vidare med materialet från visionshelgen

att

ge förbundskansliet i uppgift att se över de fokusområden som finns med i dokumentet
för att se om vi redan idag arbetar med några områden

att

på årsmötet lämna en rapport över vad som förbundsstyrelsen har gjort efter
visionshelgen
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§ 8 Årsmötet 2016
Förbundsstyrelsen gick igenom vilka handlingar som behöver tas fram inför årsmötet.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

senast de 15 januari ska alla propositioner vara inskickade till förbundskansliet som i
sin tur ser till att skicka ut till hela förbundsstyrelsen för kommentarer

att

kallelsen till årsmötet skickas ut av förbundskansliet senast den 22 januari

att

motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 5 februari

att

förbundskansliet ansvarar för att verksamhetsberättelsen skickas ut senast den 26
februari tillsammans med valberedningens förslag och eventuella svar på inkomna
motioner

§ 9 Kanslirapport
Förbundskansliet har haft stängt under två veckor i och med jul och nyår, därefter har
bokslutsarbetet påbörjats och licenshanteringen i IdrottOnline sammanställts till förbundsstyrelsen.

§ 10 Ekonomi
Conny Thunberg föredrog ekonomirapporten och utfall för 2015. Saknas gör underlag för
löneutbetalning för december månad, Conny kommer i samarbete med förbundskansliet gå igenom
siffror i detalj under kommande vecka.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Conny Thunberg skickar ut förslag till budgetproposition senast den 15 januari till alla
i förbundsstyrelsen

§ 11 Öka antalet medlemmar i klubbarna
Frida Bulukin Wilén och Johan Robertson arbetar med att ta fram en uppdragsbeskrivning för
projektet. När det är klart kommer Frida fortsätta med att tillsätta projektgruppen.

§ 12 Balans i ekonomin
Conny Thunberg rapporterar att det är problem att få personer att vara med i projektgruppen på
grund av tid. Conny kommer istället att fram ett förslag på åtgärder och skicka ut till ett antal
personer för att få in synpunkter.
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§ 13 Motion till RF
Förbundsstyrelsen fortsätter diskussionen från förra styrelsemötet om fördelarna med en gemensam
plattform för digitala möten och e-post.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

förbundskansliet får i uppdrag att undersöka om riksidrottsförbundet har något arbete
på gång gällande gemensam plattform för digitala möten och e-post

att

John Hall och Peter Lundmark får i uppdrag att skriva en motion som skickas till
Riksidrottsförbundet inför Riksidrottsmötet 2017, gällande gemensam plattform för
digitala möten och e-post

§ 14 Digital licenshantering
Ett dokument som beskriver medlemsregistrering och licenshantering i IdrottOnline finns framtaget.
I och med ett nytt system kommer alla licensierade spelare få nya licensnummer, även hantering av
PDGA licenser sker via IdrottOnline men här påverkas inte befintliga licensnummer.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

kommunicera ut i organisationen att Svenska Frisbeesportförbundets licenshantering
kommer att ske via IdrottOnline från och med nu

att

det på www.frisbeesport.se kommer finnas, såsom idag, uppdaterade listor med namn
för vilka spelare som har en aktiv licens för innevarande år

att

förbundskansliet kommer där det behövs hjälpa klubbarnas administratörer med
hanteringen

§ 15 Kommunikationsstrategi
Mattias Ahlgren var inbjuden för att prata kommunikationsstrategi och redogöra för sina tankar hur
svensk frisbeesport kan arbeta vidare och vad som är extra viktigt att initiera.
Kommunikationsstrategi är en viktig del i visionsarbetet för att få ut rätt information med rätt metod
som ger en delaktighet.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Johan Robertson och Anders Dahlén tar fram en arbetsbeskrivning för arbetet med att
ta fram en kommunikationsstrategi utifrån visionsarbetet.
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att

förbundskansliet tillsammans med Anders Dahlén tillfrågar personer att sitta med i en
arbetsgrupp.

att

tillfråga Mattias Ahlgren om han vill ta på sig uppdraget att leda arbetsgruppen.

att

Anders Dahlén blir länken från förbundsstyrelsen in i arbetsgruppen.

§ 16 Handlingsplan Fair Play Ultimate
Martin Carlsson rapporterade att arbetsgruppen har tagit fram ett dokument gällande uppförandekod
för svensk ultimate. Nästa steg är att ta fram ett mer detaljerat dokument med uppförandekoder för
landslag tillsammans med kontrakt för spelare och ledare. Detta ska vara klart till sommaren 2016.
Målsättningen med uppförandekoderna och kontrakten är att laget ska prestera över medel vad
gäller Fair Play poäng i respektive match.
Arbetsgruppen kommer nu att arbeta vidare med är hur uppföljning och implementering ska gå till.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

förbundskansliet skickar ut dokumentet gällande uppförandekod till övriga discipliner
för att de som vill ska kunna använda innehållet som en inspiration när man ska ta
fram egna regler för fair play

§ 17 Digitaliserat årsmöte
Förbundskansliet rapporterade om vad som har hänt sedan senaste styrelsemötet. Bland annat
föreslås att förbundet köper in en konferenshögtalare som kan användas på årsmötet och skaffa ett
företagskonto för Skype. Högtalare som sedan ska kunna användas vid fler möten som sker digitalt
och därför en investering som utgör en besparing på sikt.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

förbundskansliet kontaktar Skype för att undersöka kostnader och vilka möjligheter
som finns

att

förbundskansliet senast den 15 januari informerar förbundsstyrelsen om vad som har
kommit fram i samtalen med Skype
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§ 18 Nästa styrelsemöte
Förbundsstyrelsen beslutade
att

nästa förbundsstyrelsemöte blir via telefon eller Skype den 7 februari klockan 20.00

§ 19 Mötets avslutande
Ordförande tackade för två bra dagar och förklarade mötet för avslutat
Justeras mötesordförande

Justeras

Johan Robertson

Frida Bulukin Wilén

Vid protokollet

Peter Lundmark
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