Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 7 februari via Skype
Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, Anders Dahlén, Martin Carlsson och Conny
Thunberg § 1 – 15
Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansliet § 1 – 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
Conny Thunberg valdes att justera protokollet

§ 5 Godkännande av dagordning
Förslag på ändringar av dagordningen:
Ansökan Idrottslyft § 13
Övriga frågor § 14
Mötets avslutande § 15
Förbundsstyrelsen beslutade
att

godkänna dagordningen med de föreslagna ändringarna

§ 6 Kommunikationsstrategi för SFF
Anders Dahlén och Johan Robertson avvaktar svar på sammanställt underlag som är skickat till
Mattias Ahlgren gällande kommunikationsstrategin. Mattias vill göra några justeringar i underlaget
som han kommer när han är färdig att återkoppla till Johan Robertson.
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§ 7 Digital licenshantering
Förbundskansliet rapporterade att det går bra, en del föreningar har kommit igång medan många
avvaktar att säsongen ska starta. De klubbar som ansökt om licenser via IdrottOnline kommer att
faktureras i april

§ 8 Öka antalet medlemmar i klubbarna
Frida Bulukin Wilén rapporterade att uppdragsbeskrivning kommer skickas ut till de personer som
anmält intresse av att vara med i projektgrupp i slutet av maj.
Förbundskansliet uppdrogs att skicka över nuvarande status för medlemsregistrering i IdrottOnline
till Frida Bulukin Wilén.

§ 9 Balans i ekonomin
Conny Thunberg rapporterade att nästa steg är gemensam träff med Conny Thunberg, Johan
Robertson och förbundskansli för att ta fram underlag hur man ska arbeta vidare, Conny Thunberg
är ansvarig.

§ 10 Vision 2025
Martin Carlsson och Frida Bulukin Wilén rapporterade att man arbetar för att ta fram struktur
fortsatt aktivitet då man anser det underlättar ställningstagande för en blivande projektgrupp. För
2016 är prioritet att färdigställa strukturen där värdegrund för svensk frisbeesport kommer
genomsyra underlag.

§ 11 Idrottens public service-dag
Då Suzan Edvardsson inte kunde närvara bordlades rapporten till nästa förbundsstyrelsemöte.

§ 12 Årsmöte 2016
1. Verksamhetsberättelse
Förbundskansliet ansvarar för sammanställning och inväntar bidrag från utskott och
elitstödsansvarig.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

med några smärre ändringar godkänna det förslag på text gällande förbundsstyrelsens
verksamhet under 2015 som Johan Robertson tagit fram
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2. Motion
En motion har kommit in från Andreas Sjöberg, Stenungsunds FC. Förbundsstyrelsen ansåg
motionen vara viktig men allt för otydlig att ta ställning till.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Andreas Sjöberg får ett nytt försök att med förbundskansliets hjälp inkomma med en
ny motion senast den 19 februari

3. Tilläggsproposition budget
Efter regeringsbeslut har idrottsrörelsen tilldelats ökat statsbidrag, något som gav ett påslag
för Svenska Frisbeesportförbundet med 10% som motsvarar 81 000 kronor.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

pengarna från det ökade statsbidraget ska inte användas under 2016 utan ska enbart
konteras som en vinst vilket gör att det egna kapitalet kommer att ha ökat vid årets slut

att

Conny Thunberg tillsammans med förbundskansliet får i uppgift att ta fram ett nytt
budgetförslag som skickas ut som en tilläggsproposition till alla klubbarna

4. Skype
I kallelsen till årsmöte den 19 februari framgår det att det ska vara möjligt att delta via
Skype.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

förbundskansliet tillsammans med John Hall får i uppgift att planera för hur det
praktiskt ska fungera med Skype på själva årsmötet

att

vid behov inhandla högtalare som fungerar på årsmötet för de som sitter uppkopplade
via Skype

Conny Thunberg och Peter Lundmark informerade om att inför Idrottsgalan 2016 meddelade
Svenska Spel att man ska dela ut pengar, 10 000 kronor/pallplats, till de Svenska Specialförbund
som erhållit internationella pallplatser under 2015.
För svensk frisbeesport skulle det motsvara ganska stora belopp då man totalt hade 28 pallplatser.
Medskick från Svenska Spel är att pengarna ska öronmärkas för ungdomsverksamhet, tills att
skriftligt besked inkommit avvaktar förbundsstyrelsen med att säga när och hur pengarna ska
användas.
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§ 13 Ansökan Idrottslyftet
Föreningen 321 Ultimate har inkommit med ansökan från Idrottslyftet med totalt 18 800 kronor för
att kunna streama den internationella inomhusturneringen Hello Stockholm som nu arrangeras för
tredje året i rad. Föreningen går in med 10 000 kronor av egna medel då kostnaden för att streama
totalt uppgår till 28 800 kronor. Hello Stockholm arrangeras i multihallen på Bosön den 2-3 april
2016.
Beslutet föregicks av diskussion och röstningsförfarande där majoriteten var för att godkänna
ansökan.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

godkänna ansökan på totalt 18 800 kronor och ge förbundskansliet i uppdrag att
meddela föreningen om beslutet

§ 14 Nästa styrelsemöte
Förbundsstyrelsen beslutade
att

nästa förbundsstyrelsemöte blir via Skype den 21 februari klockan 17.00-18.00

§ 15 Mötets avslutande
Ordförande tackade och förklarade mötet för avslutat
Justeras mötesordförande

Justeras

Johan Robertson

Conny Thunberg

Vid protokollet

Peter Lundmark
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