Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 29 maj via Skype
Närvarande: Frida Bulukin Wilén, Anders Dahlén, Martin Carlsson, Jonas Colmsjö och Suzan
Edvardsson
Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansli

§ 1 Mötets öppnande
Frida Bulukin Wilén hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat

§ 2 Val av mötesordförande
Frida Bulukin Wilén valdes till mötesordförande

§ 3 Val av sekreterare
Peter Lundmark valdes till mötessekreterare

§ 4 Val av justerare
Suzan Edvardsson valdes att justera protokollet

§ 5 Godkännande av dagordning
Förslag på ändringar av dagordningen
Omstrukturering av föreslagen dagordning så ekonomi beslutspunkter, förutom ansökningar
Idrottslyft som behandlas via mail. Tillägg ansökan extra pengar för att arrangera SM utomhus
i september i Göteborg, även den här ansökan behandlas via mail.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

godkänna dagordningen med de föreslagna ändringarna

§ 6 Extra årsmöte
Förbundskansliet har varit i kontakt med juridik på Riksidrottsförbundet och med vår egen
valberedning, redogjort för nuvarande situation med två ledamöter som stigit av sina uppdrag med
omedelbar verkan. Resultat av samtalen är enighet att ett extra årsmöte bör ske först till hösten i
september/oktober för att valberedning ska få tid att göra ett bra arbete.
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Förbundskansli får i uppdrag att skriva samman text som kan läggas ut på hemsida och skickas till alla
medlemsföreningar efter att förbundsstyrelsen har godkänt texten.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

extra årsmöte kommer utlysas till september/oktober

att

förbundskansli kommunicerar beslutet med underlag till alla klubbar och på hemsida

§ 7 Projekt som är initierade
1/ Balans i ekonomin
Projektet har satt igång och måste fortsätta, Anders Dahlén tar över den roll som Conny Thunberg
tidigare hade som ansvarig för projekt. Anders tar hjälp av förbundskansliet.
2/ Öka antalet medlemmar i klubbarna
Underlag finns framtaget som ska ses över av Frida Bulukin Wilén och förbundskansliet
3/ Visionsarbete
Förbundsstyrelsen diskuterade nuvarande organisation, hur man kan förändra för att discgolfen
ska hitta tillbaka och vara en del av svensk Frisbeesport och kommunikation med föreningar för
att få allas åsikter. Till det tas upp på nästa fysiska möte samlar förbundsstyrelsen på sig förslag
från hela styrelsen.
4/ Kommunikationsstrategi
Viktigt att vi vet vilka vi vill nå och hur vi ska nå dom. Förbundskansliet ser till att uppdatera vad som
skett fram till idag. hemsida med social medier integrerat och kostnadsbild, vi inväntar förslag från
Mattias Ahlgren
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Anders Dahlén i samråd med förbundskansli ser över ”Balans i ekonomin”

att

Frida Bulukin Wilén och förbundskansliet arbetar vidare, ”Öka antalet medlemmar”

att

visionsarbetet diskuteras vidare på nästa fysiska möte

att

förslag inväntas från Mattias Ahlgren och förbundskansliet ansvarar för att det kommer
in
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§ 8 Ekonomi
Det som sker i dagsläget är fram för allt kostnader och intäkter för landslag ultimate

§ 9 Val av tillförordnad ordförande
Förbundsstyrelsen enades om att välja Frida Bulukin Wilén till tillförordnad ordförande fram till ett
extra årsmöte. Innebär att Frida även tar på sig rollen som arbetsgivaransvarig och firmatecknare under
samma tid.
Om det visar sig finnas behov av en vice ordförande får det tas upp när det behövs.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

välja Frida Bulukin Wilén till tillförordnad ordförande

§ 10 Representant på WFDF kongress
Paul Eriksson kommer tillfrågas om han officiellt kan representera Svenska
Frisbeesportförbundet på WFDF’s kongress i samband med WUGC 2016 i London
Förbundskansliet skickar ut dagordning för kongressen till förbundsstyrelsen för att se om det
finns specifika frågor där Paul Eriksson ska rösta för Svenska Frisbeesportförbundet.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

förbundskansliet tillfrågar om Paul Eriksson kan representera Svenska
Frisbeesportförbundet på WFDF´s kongress 2016

att

ersätta Paul Eriksson för eventuella extra kostnader i samband med kongress

§ 11 Beslutspunkter
Förbundsstyrelsen har fått in tre ansökningar till Idrottslyftet; Akka UC, KFUM Norrköping
och Ljungby Discgolf. Beslut om tilldelning kommer att fattas via mail senast onsdag den 1
juni. Anders Dahlén kontaktar Akka UC för att höra vad som skiljer årets ansökan från den som
kom 2015.
Ansökan har inkommit från ultimateutskottet om extra anslag för att kunna arrangera SM i
Göteborg i september, även här kommer beslut att tas via mail senast onsdag 1 juni.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

svar på ansökningar Idrottslyft ska vara föreningar tillhanda senast onsdag
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att

svar till ultimateutskottet gällande extra anslag för att arrangera SM 2016 ska vara
utskottet tillhanda senast 1 juni

§ 12 Nästa möte
Det är sedan tidigare bokatett möte via Skype den 31 augusti och ett fysiskt möte i Göteborg den 1-2
oktober. Förslag är att det inplaneras in ett Skypemöte under sommaren.
Synpunkter och frågor till dagordning skickas kontinuerligt till Frida Bulukin Wilén
Alla överens att, med tanke på var förbundsstyrelsens ledamöter är boende, lägga så många möten som
möjligt i Göteborg

§ 13 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns

§ 14 Nästa möte
Jonas Colmsjö uppdras skicka ut förfrågan om lämplig dag och tid via Doodle.

§ 16 Mötets avslutande
Frida Bulukin Wilén förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse

Justeras ordförande

Justeras

Frida Bulukin Wilén

Suzan Edvardsson

Vid protokollet

Peter Lundmark
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