Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 17 november 2016
Närvarande: Peter Bygde, Martin Carlsson, Mattias Ahlgren och Dieter Johansson
Adjungerade: Peter Lundmark, förbundskansliet

§ 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
Martin Carlsson valdes att justera protokoll

§ 5 Godkännande av dagordning
Tillägg av två punkter: ”Dammasterlag förfrågan” och ”Frågor fördelningsnyckel”, därefter
godkändes dagordning

§ 6 Föregående protokoll
Förbundsstyrelsen gick igenom föregående protokoll. De frågor som inkommit till
förbundsstyrelsen om bland annat fördelningsnyckel är besvarade men kräver att hela
förbundsstyrelsen ger sitt godkännande innan svar skickas.
Mattias Nilsson kommer vara talesman för discgolf fram till bildandemöte och har meddelat
att mästerskapstävlingar för 2017 kommer att beslutas om efter bildandemöte, finns inga
övriga grenspecifika frågor för tillfället utan nu läggs mesta kraft på att bildandemötet ska
förlöpa så smidigt som möjligt.
Allround har genom Dieter Johansson meddelat att de fortsätter sitt arbete som tidigare
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För ultimate har Joel Högberg, sammankallande, meddelat att arbetet i utskottet fortsätter som
planerat fram till bildandemötet
Gällande delegationsordning sammanställer förbundskansliet och skickar till hela
förbundsstyrelsen och namn för ansvariga tas till protokoll.
Därefter godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.

§ 7 Insyn i styrelsearbetet
Förbundsstyrelsen överens att valberedning ska ha tillgång till Slack som är en digital
kommunikationsplattform. Viktigt tillägga att alla i valberedningen bör vara med i mesta
möjliga mån så alla kan skapa sig en uppfattning om arbetet som sker och därmed vara väl
förberedda inför valet till ordinarie årsmöte den 8 april 2017.
Förbundskansliet ombesörjer inbjudan till valberedning

§ 8 Rapporter
Förbundskansliet lämnade kort rapport om senaste veckans händelser

§ 9 Dammasterlag förfrågan
Förbundsstyrelsen diskuterade inkommen förfrågan från dammasterlandslaget som ska
representera Sverige på Beach-VM 2017, förfrågan gäller om Svenska Frisbeesportförbundet
kan betala en förskottsavgift som behövs för att säkra logi, avgiften är drygt 5 000 kr.
Förbundsstyrelsen beslutade att Svenska Frisbeesportförbundet betalar förskottsavgift och
laget har sedan att betala tillbaka motsvarande summa innan årsskiftet
Laget har även frågat om hjälp med depositionsavgift för logi som ska betalas kort innan
avfärd med €3 000, en avgift som sedan fås tillbaka efter turnering är avslutad, här valde
förbundsstyrelsen att säga nej och skicka frågan vidare till framtida grenförbund i ultimate

§ 10 Fördelningsnyckel
Martin Carlsson gav en längre och mer detaljerad redogörelse av fördelningsnyckel och hur
den påverkar tilldelning av ekonomiska medel till grenförbund, klart framgick att LOK och
verksamhet har stor betydelse. Bra verksamhet genererar på sikt bättre tilldelning.
Medskick till hela förbundsstyrelsen att fundera och återkomma med funderingar och frågor
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§ 11 Grenförbund
Discgolf har skickat ut förslag på styrelse till alla föreningar och finns även att läsa på
www.frisbeesport.se, stadgar är framtagna och skickade till Riksidrottsförbundet
Ultimate har påbörjat stadgearbete och kommunicerar via en Facebookgrupp
Svenska Frisbeesportförbundet kommer stå för lokalkostnader som uppkommer i och med
bildandemöte den 3 december och avsätter 5 000 kronor för lokalkostnader som kan
uppkomma.
Bra om grenförbunden kan skicka sina stadgeförslag till förbundsstyrelse men initiativet
måste då komma från grenförbunden själva.

§ 12 Frågor från Conny Thunberg
Förbundsstyrelsen läser igenom de förslag till svar som Martin Carlsson har formulerat och
kommenterar senast fredag 18 november

§ 13 Beslut
Förbundsstyrelsen beslutade
att

förbundsstyrelsen tar ställning till svar på frågor om bland annat
fördelningsnyckel senast den 18 november innan svaren skickas till berörda
frågeställare

att

förbundskansliet sammanställer delegationsordning och delger
förbundsstyrelsen

att

förbundskansliet informerar och bjuder in valberedning till Slack

att

att betala den förskottsbetalning för logi som dammasterlandslaget har
efterfrågat med drygt 5 000 kr, en avgift som laget ska betala tillbaka innan
årsskiftet

att

inte betala depositionsavgift med €3 000 utan valde att skicka frågan vidare till
framtida grenförbund i ultimate

att

avsätta 5 000 kronor för eventuella lokalkostnader i samband med bildandemöte
den 3 december som Svenska Frisbeesportförbundet betalar för
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§ 15 Nästa möte
Nästa möte är torsdag den 8 december med start klockan 21.00 och sker via WebEx, eller
innan dess vid behov.

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

Justeras

Vid protokollet

Peter Bygde

Martin Carlsson

Peter Lundmark
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