Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 27 oktober 2016
Närvarande: Peter Bygde, Mattias Ahlgren, Martin Carlsson, Jonas Colmsjö och Dieter
Johansson
Adjungerade: Peter Lundmark, förbundskansli, och Jan-Ivar Bakken, valberedning

§ 1 Mötets öppnande
Peter Bygde hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Val av mötesordförande
Peter Bygde valdes till mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare
Peter Lundmark valdes till mötessekreterare

§ 4 Val av justeringsman
Mattias Ahlgren valdes att justera protokoll

§ 5 Godkännande av dagordning
Efter tillägg av punkterna Checklista förbundsstyrelse och Veckorapport förbundskansli
godkändes dagordningen

§ 6 Samsyn
Diskussion vem som gör vad, förbundsstyrelsen överens om
•
•
•

att förbundskansli svara för det löpande,
att det är ordförandes roll att ansvara för förbundskansli och
att hela förbundsstyrelse har ansvar när beslut fattas
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§ 7 Informationskanaler
Förbundsstyrelsen använder WebEx för digitala möten i första hand. Jonas Colmsjö aktiverar
Slack, en kommunikationsplattform för mobil och dator och det finns även en telefontjänst
aktiverad för telefonmöten när det behövs. E-post finns för alla i förbundsstyrelsen och en
gemensam styrelseadress.

§ 8 Implementeringsplan
Det finns en övergripande text som antogs av extra årsmöte den 22 oktober 2016 som
beskriver ”Vad händer sen” och ”Övergripande regler för nybildat grenförbund”.
Två av disciplinerna har ansökt om bildande av grenförbund; Discgolf och Ultimate.
För bildande av Discgolfförbund inkom begäran från FK 360, IK Ymer Frisbee och
Onsala DGC.
För bildande Ultimateförbund inkom begäran från KFUM Örebro Frisbee, La Bamba FF,
Mölnlycke FC, Raging Seagulls DC, Sigtuna FK och Stenungsunds FC
Det är nu förbundsstyrelsens uppgift att kalla till bildandemöte, utan dröjsmål, samtliga
föreningar anslutna till Svenska Frisbeesportförbundet inom fyra till sex veckor från kallelse
På bildandemöte ska stadgar, en grundläggande förutsättning, för grenförbund antas och en
styrelse för grenförbundet ska väljas och tillsättas. Förslagsvis väljs även valberedning och
revisor. Förbundsstyrelsen uppdrog till förbundskansli att ge förslag på dagordning, en
dagordning där även val av revisor och valberedning bör ingå.

Ansvar för formulering av stadgeförslag för medverkande föreningar att rösta om på
bildandemötet ligger hos de föreningar som avser bilda grenförbund.
Viktigt att det finns ett samarbete mellan föreningar, representanter för ultimate har skapat en
Facebook grupp som är aktiva för att driva frågan om bildande vidare, även discgolf har en
grupp som arbetar med att ta fram stadgar där alla föreningar kan komma till tals.
I allround finns inget sagt ännu och fram till att det inkommer en begäran ligger disciplinen
kvar i paraplyförbund till inget annat är beslutat.
När det bildas ett grenförbund så försvinner utskotten från Svenska Frisbeesportförbundet.
Förbundsstyrelsen ska fortsätta arbeta efter stadgar och kunna, om så behövs, ha ett
uppdaterat förslag till framtida årsmöten
Fram till dess ligger ansvaret på förbundsstyrelsen att allt fungerar, bra om förbundskansliet
kan stämma av med respektive utskott så saker fungerar.
Från drivande i ultimate finns det önskemål om att hålla ett bildandemöte den 3 december i
samband med turneringen Force Fyris i Uppsala. Om även discgolf kan tänkas bilda sitt
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grenförbund samma dag skulle det underlätta, då alla föreningar ska kallas oavsett disciplin
för att kunna träffas fysiskt men även ges möjlighet att delta digitalt via WebEx
§ 9 Schema fram till årsmöte
Diskuterades när i tid det ordinarie årsmötet för Svenska Frisbeesportförbundet ska hållas,
förbundskansliet tar fram förslag och anger även tidslinje för när olika utskick ska vara
daterade.

§ 10 Förbundskansli
Peter Bygde ansvarar för förbundskansli och ser över arbetssituation och arbetsuppgifter

§ 11 Kartläggning föreningar
Bra om det kan tas fram dokument med alla föreningar, till vilken/vilka discipliner är dom
knutna, kontaktperson/kontaktpersoner med kontaktuppgifter och om årsavgifter är betalda.
Förbundskansliet ansvarar.

§ 12 Nästa möte
Nästa möte är torsdag den 3 november, därefter 10/11 och 17/11. Alla tre möten klockan
21.00 och sker via WebEx

§ 13 Beslut
Förbundsstyrelsen beslutade
att

förbundskansli tar fram förslag till dagordning för bildandemöte av grenförbund
och skickar sedan till förbundsstyrelse för beslut om densamma

att

det tas till protokoll vilka föreningar som ligger bakom respektive begäran utan
att det finns ett ägandeskap om begäran hos föreningarna

att

förbundskansliet kontaktar kontaktpersoner för discgolf och ultimate för att
bildandemöte av grenförbund kan ske samma dag den 3 december
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att

Svenska Frisbeesportförbundet finns på plats med minst en representant i
samband med bildandemöte och ser till att digital möjlighet finns att tillgå

att

Svenska Frisbeesportförbundet ersätter de nödvändiga kostnader som uppstår
vid bildande av grenförbund exempelvis anskaffande av bank- eller plusgiro

att

förbundskansliet kontaktar nuvarande utskott och kontaktperson för discgolf för
att säkerställa att det finns ansvariga för verksamheten fram till bildandet av
grenförbund är gjort

att

förbundskansli tar fram dokument för kartläggning föreningar

§ 14 Mötets avslutande
Ordförande tackade för bra möte och förklarade detsamma avslutat

Justeras

Justeras

Peter Bygde

Mattias Ahlgren

Vid protokollet

Peter Lundmark
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