Protokoll för vid förbundsstyrelsemöte den 6 oktober 2016
Webex
Närvarande: Martin Carlsson, Friden Bulukin Wilén, Anders Dahlén och Jonas Colmsjö
Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansli
§ 1 Mötet öppnande
Frida Bulukin Wilén hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat
§ 2 Val av mötesordförande
Frida Bulukin Wilén valdes till mötesordförande
§ 3 Val av justerare
Jonas Colmsjö valdes att justera protokoll
§ 4 Val av mötessekreterare
Peter Lundmark valdes till mötessekreterare
§ 5 Godkännande av dagordning
Dagordningen justerades enligt följande:
Instruktioner Webex behandlas via e-post
Motion och inkomna remisser först och därefter inkomna skrivelse, via e-post, med anledning
av förbundsstyrelsens förarbete inför extra årsmöte
Förbundsstyrelsen beslutade
att

godkänna dagordningen med de föreslagna ändringarna

§ 6 Motion
Förbundsstyrelsen gick igenom inkommen motion från Kockums Ultimate där man påpekade
att i texten står det att förbundsstyrelsen lägger en proposition till extra årsmöte,
förbundsstyrelsen vill istället benämna det som ett stadgeförslag då det är ett svar på motion.
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I motion står att läsa ” Det är ett ambitiöst försök till nya stadgar där RF har varit det främsta
bollplanket. Förbundsstyrelsen anser inte att RF varit ett bollplank men kan samtidigt vara så
som motionär har uppfattat det.
I sista stycket står det ” Vi reserverar oss rätten att dra tillbaka vårt erbjudande att genomföra
denna motion om vi inte bedömer att den styrelse som ska genomföra motionen har
motsvarande samlad kompetens som den grupp som föreslås i begäran om extra årsmöte.”
Förbundsstyrelsen efterlyser ett förtydligande
Förbundsstyrelsen kontaktar Kockums Ultimate för att försäkra sig om att nuvarande motion är
den senaste och uppdaterade motionen.
Martin Carlsson ansvarar för kontakt med Kockums Ultimate i alla frågor om motion
§ 7 Kallelse och dagordning
I samband med att kallelse och dagordning går ut den 7 oktober får mottagare även det slutliga
förslaget till nya stadgar från förbundsstyrelsen tillsammans med inskickad motion.
Mötesdeltagare som har förslag på förändring av förbundsstyrelsens stadgeförslag uppmanas ta
med skriftlig formulering till extra årsmöte.
I dagordning kommer motion att komma före förbundsstyrelsens stadgeförslag,
mötesordförande kan om årsmötet anser ändra i föreslagen dagordning.
§ 8 Remissvar
Förbundsstyrelsen ska behandla och besvara inkomna remissvar direkt till remissvarsställare.
Remissvar har inkommit från Uppsala FdK som ifrågasätter paraply- respektive grenförbunds
tillhörighet till internationella förbund. Förbundsstyrelsen svarar att det är upp till respektive
grenförbund att välja tillhörighet samtidigt som att paraplyförbundet kommer arbeta för ett
starkt WFDF.
Uppsala FdK kommenterar också fördelning av ekonomiska medel där förbundsstyrelsen
svarade att intäkter för grenförbund baserar sig på registrerade medlemmar i IdrottOnline,
LOK-stöd, utbildning och elitverksamhet.
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§ 11 Nästa möte
Förbundsstyrelsemöte den 22 oktober i samband med extra årsmöte

§ 12 Mötet avslutande
Frida Bulukin Wilén förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse

Justeras ordförande

Justeras

Frida Bulukin Wilén

Jonas Colmsjö

Vid protokollet

Peter Lundmark
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