Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 18 maj via Skype
Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, Anders Dahlén, Martin Carlsson, Conny
Thunberg, Jonas Colmsjö och Suzan Edvardsson

§ 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
Martin Carlsson valdes att justera protokollet

§ 5 Godkännande av dagordning
Förslag på ändringar av dagordningen
§ 9 Idrottslyftet 2016-2019 ny punkt efter kommunikationsstrategi
Förbundsstyrelsen beslutade
att

godkänna dagordningen med de föreslagna ändringarna

§ 6 Ekonomi
Conny Thunberg redogjorde för ekonomirapport ”T116” med bland annat de extra anslag som
tilldelats och påverkat budget i positiv riktning.
Tävlingsverksamhet för landslag har medfört kostnader för Svenska Frisbeesportförbundet under första
kvartalet, avser förutbetalda avgifter för mat, spelaravgifter och logi vid internationella mästerskap.
Kostnader som kommer att reduceras efterhand som spelare betalar tillbaka.
Licenshantering via IdrottOnline innebär att föreningar ansöker om licenser, SFF och PDGA, och blir
sedan fakturerade för de ansökningar som är gjorda. Avstämning gjordes den 5 april, något som på
verkat intäkter licenser under april månad.
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§ 7 Öka antalet medlemmar i klubbarna
Frida Bulukin Wilén informerade att hon och Peter Lundmark kommer att träffas för att och jobba
vidare med projektet. Målet är att ha ett underlag klart till förbundsstyrelsemöte den 4-5 juni
Förbundsstyrelsen beslutade
att

underlag rapporteras till förbundsstyrelsemöte 4-5 juni

§ 8 Balans i ekonomin
Vid förbundsstyrelsemötet den 23-24 april arbetades det fram ett antal aktiviteter som ska bidra
till att öka självfinansieringsgraden med 15% och den 31/12 2017 ska det egna kapitalet ha ökat
till minst 550 000 kronor.

§ 9 Vision 2025
Frida Bulukin Wilén håller på att sammanställa det som framkom efter visionsdagarna i november
2015. Ett förslag kommer vara klart till nästa förbundsstyrelsemöte den 4-5 juni
Materialet grundar sig på det arbete som gjordes i samarbete med involverade föreningar som deltog.
Frågeställning; hur kan WFDF´s strategiska plan vara en del i vårt eget arbete?

§ 10 Kommunikationsstrategi
Mattias Ahlgren och Peter Lundmark kommer att ses innan maj månads utgång och har som
fokus att lämna en rapport förbundsstyrelsemöte den 4-5 juni.
Jonas Colmsjö framförde förslag att vi bör fokusera på att modernisera våra
kommunikationskanaler och använda oss av de social medier där våra aktiva finns. Vi når inte
ut idag till fullo och nya vägar måste prövas.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

förslag från Jonas Colmsjö tas med i det fortsatta arbetet

§ 11 Idrottslyft 2016 – 2019
Syftet med Idrottslyftet 2016–2019 är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern
7–25 år väljer att idrotta i en förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.
Målet är att samtliga SF, utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin
verksamhet för barn och unga mellan 7 och 25 år.
Utvecklingsinsatserna ska vara i linje med RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott och
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leda till att svensk idrott utvecklas, samverkar med andra aktörer och ger goda möjligheter att
idrotta i en förening. För att på bästa sätt kunna identifiera vad och inom vilka områden
utvecklingsinsatser gör största möjliga nytta utifrån Idrottslyftets syfte och mål, ska ett
kartläggnings och analysarbete göras av alla förbund under 2016. Alla SF ska se över sin
verksamhet för barn och unga 7–25 år – ett arbete som ska mynna ut i en utvecklingsplan
som ska godkännas av RF och lägga grunden till hur SF ska rikta sina Idrottslyftsmedel
under perioden 2017–2019. Ett arbete som ska vara Riksidrottsförbundet tillhanda senast 15
september
Arbetet pågår och görs av förbundskansliet.

§ 12 Förbundsrepresentation på SM, EM och VM
Diskuterades vem och vilka som kan representera förbundsstyrelsen på olika mästerskap och vad som
ingår i uppdraget när man är på plats.
SM-veckan i Norrköping finns Johan Robertson och Conny Thunberg på plats
Lag-SM i Åkersberga Johan Robertson och Frida Bulukin Wilén
EM ungdom ultimate, Belgien, Jonas Colmsjö är där i egenskap av ledare men även som representant
förbundsstyrelsen om så behövs
VM junior ultimate, Polen, delegeras till en av ledarna som är på plats
SM discgolf, Malmö/Lund, Suzan Edvardsson och Anders Dahlén
EM discgolf, Finland, förbundskansliet undersöker med landslagsledare Mats-Åke Öberg vem som är
på plats
SM ultimate, Göteborg, tänkt är den 17-18 september men fortfarande lite osäkert och
förbundsstyrelsen avvaktar tills vidare med vem som kan representera
Diskuterades representation på WFDF kongress i London i samband med WUGC där Conny Thunberg
redan är utsedd att närvara, budget efterfrågades för de dagar utöver kongressen då Conny är på plats
som representant.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Johan Robertson till nästa förbundsstyrelsemöte tar fram ett underlag för framtida
representation

§ 13 Datum för höstens visionshelg
Vad som ska ingå i tänkta visionsdagar behöver diskuteras, kommer att behandlas på nästa
förbundsstyrelsemöte
Förslag på helg är 12-13 november eller 19-20 november i Stockholm
Förbundsstyrelsen beslutade
att

förbundskansliet undersöker möjlighet till preliminärbokning någon av föreslagna helger
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§ 14 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns

§ 15 Nästa möte
Nästa förbundsstyrelsemöte är i Stockholm den 4-5 juni

§ 16 Mötets avslutande
Johan Robertson förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse

Justeras ordförande

Justeras

Johan Robertson

Martin Carlsson

Vid protokollet

Peter Lundmark
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