Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 3 november 2016
Närvarande: Peter Bygde, Mattias Ahlgren, Martin Carlsson 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
Dagordning gicks igenom och godkändes därefter

§ 6 Föregående protokoll
Förbundsstyrelsen förtydligar beslut under "§6 Samsyn" i protokoll 27 okt 2016:
Diskussion vem som gör vad, förbundsstyrelsen överens om
• att ordförande får uppgift att leda och följa upp förbundskansliet i det löpande arbetet
• att det löpande arbetet och mindre beslut rapporteras till förbundsstyrelsen
• att större beslut fattas av förbundsstyrelsen
• att ordförande och kansli får i uppdrag att ta fram förslag på hur ledning, uppföljning och
rapportering ska fungera
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Vad gäller ansvar menas med "förbundsstyrelsen" de personer som vid beslut har rollen som
ledamöter.
Därefter godkändes protokollet

§ 7 Avrapportering
Förbundskansliet rapporterade att underlag för ekonomi är skickad till Jonas Colmsjö som är
nytillträdd ekonomiansvarig. Avstämning för oktober kommer att vara gjord till nästa
förbundsstyrelsemöte.
Tidslinje fram till ordinarie årsmöte är framtagen och utskickad till förbundsstyrelsen
Kallelse bildandemöte Grenförbund, discgolf och ultimate, skickades ut den 28 oktober till
alla föreningar.
Framfördes att förbundskansliet ser över föreningsstödet (Idrottslyftet) och omfördelning av
ej åtgjorda medel

§ 8 Medlemskap WFDF
När väl grenförbund är bildade kommer det vara deras ansvar att söka medlemskap i
internationella organisationer såsom WFDF och PDGA. Tills vidare väljer Svenska
Frisbeesportförbundets förbundsstyrelse att fortsätta medlemskapet och skjuta frågan om
framtida medlemskap till senare.

§ 9 WFDF och nominering
Inför val av ledamöter till WFDF nominerar förbundsstyrelsen Tomas Burvall till WFDF’s
styrelse med uppdrag Overall. Mandattiden är från den 1 januari 2017 och på två år.
Förbundskansliet ansvarar för att meddela WFDF senast fredag den 4 november

§ 10 Bildandemöte
I ”Övergripande implementeringsstrategi för nya stadgar med grenförbund” beskrivs ”Vad
händer sedan?” och ”Övergångsregler för nybildade grenförbund”
Kallelse har skickats ut till alla föreningar i Svenska Frisbeesportförbundet med datum för
bildandemöte den 3 december i Uppsala. Nu är det föreningarna för respektive disciplin,
SFF FS protokoll 3 november 2016

discgolf och ultimate, som har det övergripande ansvaret för allt från framtagande av stadgar
till genomförandet av bildandemötet.
Av största vikt att medvetengöra föreningarna vem och vilka som har ansvaret,
förbundsstyrelsen och förbundskansliet kan vara behjälpliga om det är föreningarnas
gemensamma åsikt att hjälpen behövs.
På bildandemöte ska stadgar, en grundläggande förutsättning, för grenförbund antas och en
styrelse för grenförbundet ska väljas och tillsättas.

Ansvar för formulering av stadgeförslag för medverkande föreningar att rösta om på
bildandemötet ligger hos de föreningar som avser bilda grenförbund.
Martin Carlsson ansvarar för att Riksidrottsförbundets fördelningsnyckel delas med hela
förbundsstyrelsen

§ 11 Tidslinje
Förbundskansliets förslag till tidslinje fram till ordinarie årsmöte den 8 april 2017
diskuterades, ska förmedlas alla föreningar och läggas upp på hemsidan, och godkändes
därefter.

§ 12 Valberedning
Representant från valberedningen lyfte frågan om vikten att kontinuerligt få ta del av
information och vad som händer i förbundsstyrelsen. Praxis är att valberedningen ges
möjlighet att delta när förbundsstyrelsen sammanträder.
Förbundsstyrelsen valde att vid senare tillfälle fatta beslut om det ska gälla oavsett när
förbundsstyrelse sammanträder, samtalar eller på annat sätt kommunicerar.
Framfördes under samma punkt att det vore bra om valberedningens tre representanter roterar
vad gäller närvaro

§ 13 Elitstödsadministration
Det finns sedan tidigare ett beslut taget i förbundsstyrelsen, 25 oktober 2015 § 19, att lägga
arbetet med fördelning av elitstöd på förbundskansliet tills eventuell annan lösning hittas.
Riksidrottsförbundet vill enbart ha en motpart från specialförbund även när det gäller paraplyoch grenförbund. Frågan kommer lyftas igen när bildandemöte har avverkats
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§ 14 Beslut
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Martin Carlsson ansvarar för att ta fram förslag till text för beslut under "§6
Samsyn" i protokoll 27 okt 2016

att

förbundskansli kontaktar ansvarig för Idrottslyftet på Riksidrottsförbundet för
information om eventuell omfördelning av det så kallade föreningsstödet

att

Svenska Frisbeesportförbundet tills vidare står kvar som medlemsförbund i
World Flying Disc Federation (WFDF) och avvaktar med beslut om fortsatt
medlemskap tills förbundsstyrelsen har mer information

att

Svenska Frisbeesportförbundet nominerar Tomas Burvall som styrelseledamot i
WFDF och då med ansvarsområde allround

att

förbundskansli meddelar alla föreningar i Svenska Frisbeesportförbundet vilka
förutsättningar som gäller för bildandemöte

att

tidslinjen som är framtagen för tiden fram till årsmötet skickas ut till alla
föreningar och läggs upp på hemsidan med kontinuerlig uppdatering

att

Martin Carlsson delar med hela förbundsstyrelsen den fördelningsnyckel som
finns framtagen av Riksidrottsförbundet

§ 15 Nästa möte
Nästa möte är torsdag den 10 november och därefter den 17/11. Möten med start klockan
21.00 och sker via WebEx

§ 16 Mötets avslutande
Ordförande tackade för bra möte och förklarade mötet för avslutat
Justeras

Justeras

Vid protokollet

Peter Bygde

Mattias Ahlgren

Peter Lundmark
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