Protokoll för vid förbundsstyrelsemöte den 31 augusti 2016 via
telefon
Närvarande: Martin Carlsson, Friden Bulukin Wilén, Suzan Edwardsson och Jonas Colmsjö
Frånvarande: Anders Dahlén

§ 1 Mötet 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 justerare
Suzan Edvardsson valdes att justera protokoll

§ 4 Val av mötessekreterare
Jonas Colmsjö valdes till mötessekreterare

§ 5 Godkännande av dagordning
Dagordningen justerades enligt följande:
Punkterna ”Firmatecknare” och ”Mästerskapsregler delegeras till utskotten” lades till och
därefter godkändes dagordningen
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Förbundsstyrelsen beslutade
att

godkänna dagordningen med de föreslagna ändringarna

§ 6 Rapporter
Frida Bulukin Wilén gav en kortlägesrapport från förbundskansliet

§ 7 Diskussionspunkter
7:1 Extra årsmöte planeras till november. Förbundskansliet får i uppdrag att undersöka
lämpliga datum för ett möte samt en lämplig lokal i Stockholmsområdet.
7:2 Förslag avseende omorganisation inskickat av Dan Engström och Mattias Ahlgren
diskuterades. Förbundsstyrelsen kommer att ta fram en text som kommenterar förslaget.
Förslaget begär ett extra årsmöte vilket styrelsen redan planerat, se 7:1. Innehållet i förslaget
kommer att beaktas vid framtagande av dagordning till extra årsmöte.

§ 8 Beslutspunkter
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Frida Bulukin Wilén är firmatecknare

att

godkänna ansökan om ”Webbsändningar av SM 2016” genom Idrottslyftet från
Viksjöfors IF. Ett villkor är att materialet ska finns tillgängligt efteråt.

att

godkänna ansökan ”Utbyggnad och upprustning av Ymergårdens discgolfcenter”
genom Idrottslyftet från IK Ymer Frisbee
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att

beslut kring mästerskapsregler delegeras till utskotten. Utskotten måste hålla sig
inom Riksidrottsförbundets och aktuella internationella organs regler. Ändringar
ska kommuniceras till förbundskansliet så att besluten kommuniceras ut till
klubbarna.

§ 9 Nästa möte
Telefonmöten planeras till vecka 36 och 38. Jonas Colmsjö skickar ut en Doodlelänk för att
hitta lämpliga datum, sedan ses förbundsstyrelsen fysiskt vecka 39, 1-2 oktober i Göteborg.
Styrelserepresentanter tar kontakt med förbundskansliet för hjälp med transport och boende.

§ 10 Mötet avslutande
Frida Bulukin Wilén förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse

Justeras ordförande

Justeras

Frida Bulukin Wilén

Suzan Edvardsson

Vid protokollet

Jonas Colmsjö
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