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Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 11 juni 2018
Närvarande: Stefan Palm, Anneli André, Tomas Carlqvist och Tomas Burvall
Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansliet
§ 1 Mötets öppnande
Stefan Palm hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.
§ 2 Val av mötesordförande
Stefan Palm valdes till mötesordförande.
§ 3 Val av mötessekreterare
Peter Lundmark valdes till mötessekreterare.
§ 4 Val av justerare
Anneli André och Tomas Carlqvist valdes att justera protokoll
§ 5 Genomgång av dagordning
Dagordningen gick igenom och godkändes därefter
§ 6 SDFA mailadress
Svenska Discsportförbundet Allround (SDFA) har skickat förfrågan till förbundsstyrelsen om att få
använda mailadress namn.namn@frisbeesport.se temporärt för sin egen mailkommunikation tills man
har klart med egen domän. Att skicka mail idag från olika mailkonton upplevs inte seriöst och kan
upplevas av mottagare som att mail kommer från privatpersoner som agerar utanför SDFA.
Användare av mailadress med ändelse frisbeesport.se är idag förtroendevalda inom SFF såsom FS,
valberedning med flera och det finns ingen princip för vem mer som ska få använda mailadressen. FS
poängterar vikten av tydlighet för användare av mailadressen frisbeesport.se där det klart framgår vem
som är avsändare.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

låta grenförbunden få använda frisbeesport.se temporärt där det med tydlighet framgår vem
som är avsändare i signaturen. Till hösten görs en ny bedömning om FS anser att behov finns.

§ 7 WFDF kongress och stadgar
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Inför årets WFDF-kongress, som är i samband med VM för klubblag i ultimate i USA, ställdes frågan
till det svenska lag som är på plats, KFUM Örebro, om dom kunde representera SFF. Med fullt fokus
på mästerskapet svarade KFUM Örebro att tiden inte skulle räcka till.
WFDF är tillfrågade om det finns möjlighet att delta via länk, något som WFDF arbetar för men till
årets kongress ser det inte ut att bli en möjlighet.
Tomas Burvall kommer tillfråga Karina Woldt, Event Manager WFDF, om hon kan föra SFF:s talan
på plats. Om det inte är möjligt är sista alternativ att FS mailar sina åsikter direkt till WFDF.
Vad gäller WFDF stadgar har inget nytt uppdagats, Tomas Carlqvist är tillagd på sändlistan som
används och även fått det bekräftat från WFDF.
Förbundskansliet fick i uppdrag att se över agenda för kongressen och tar tillsammans med Tomas
Carlqvist fram en tidsplan för när SFF och grenförbund ska ha lämnat synpunkter.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Tomas Burvall lyssnar med Karina Woldt om hon kan föra SFF:s talan på kongressen

att

Tomas Carlqvist och förbundskansliet tar fram en tidsplan för när SFF och GF ska ha
lämnat synpunkter

§ 8 Information inom FS - Workplace
Tomas Carlqvist rapporterade att om vi ska använda oss av Workplace ska den registreras med adress
frisbeesport.se som är en unik adress (vilket Facebook kräver). Vi behöver därför
administrationsrättigheter till befintlig Workplace som skapats av tidigare ledamöter i FS. Så snart
Tomas fått uppgifterna skickar han ut en tidsplan till FS när det kan vara klart och arbetar sedan
vidare med en struktur för hur SFF:s Workplace kan vara utformad.
§ 9 Fördelningsnyckel
Stefan Palm har tittat närmare på den fördelningsnyckel som används, den skiljer sig på flera områden
från den nyckel som RF använder sig av som ändå ligger till grund för SFF:s egen fördelningsnyckel.
FS anser att en fördelningsnyckel ska kunna ge ett underlag för en rättvis fördelning av medel, den ska
efterlikna RF:s nyckel och innebära så lite manuellt arbete som möjligt. Den ska dessutom vara
utformad så den blir enkel att förstå för alla.
Stefan återkommer med hur en eventuell ny nyckel kan se ut och frågeställningar gällande den gamla
nyckeln. Förbundskansliet har tagit fram underlag för delar av årets fördelningsnyckel och fick i
uppdrag att tydligt markera vad som är nytt och vad som saknas. Tills det finns en helt ny modell är
det den gamla som används.
Förbundsstyrelsen beslutade
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att

förbundskansliet färdigställer underlag för årets fördelning och kompletterar med markering
för vad som är nytt

att

Stefan Palm återkommer med förslag på hur en ny fördelningsnyckel kan se ut

§ 10 Antidoping och Matchfixning
Dokument för Matchfixning och Antidoping är framtagna enligt uppdrag från föregående FS-möte
och ligger upplagda i Google Drive. Styrelsen för SFF kan lämna eventuella kommentarer på
dokumenten till förbundskansli senast den 18 juni med kopia till hela FS.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

FS lämnar kommentarer på båda dokumenten till förbundskansli med kopia till resten av
FS senast den 18 juni

§ 11 Fysiskt möte
Efter inbjudan till fysiskt möte i oktober har SDGF återkommit och ställt sig frågande till samling
över två dagar, innehåll och budget för mötet.
FS diskuterade de frågor man anser vara viktiga för dialog med GF
1. L
 ångsiktig fördelningsnyckel
2. Förbundskansli, nu och i framtiden
3. Samarbete mellan GF
Utifrån det skriver Stefan ett svar till GF där det framgår att vi inte ska lägga mer tid än nödvändigt
och finns det frågor vi kan lösa tidigare så gör vi det. SFF kommer stå för de kostnader som uppstår
för att ha representanter på plats, något som ska läggas in i framtida budget om fysiska möten
tillsammans med GF är något som är efterfrågat.
Närvaro via länk kommer att erbjudas om det kan anses vara en bra lösning för de GF som absolut
inte kan närvara.
§ 12 Framåt för fler

RF och Svenska Spel har ingått ett samarbetsavtal inom ramen för RF:s strategiska område
”livslångt idrottande” och Svenska Spels kommunikationskoncept ”Framåt för svensk idrott”,
vilket Parterna konceptualiserat till ett gemensamt projekt med arbetsnamnet ”Framåt för
rörelse” med fokus på att få barn, ungdomar, vuxna och äldre i rörelse.
Svenska Frisbeesportförbundet signerade i augusti 2017 ett 3-årigt avtal där SFF är mottagare
som genererar i 75 000 SEK/år om man uppfyller vissa motprestationer som regleras via
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avtal. SDGF och SUF meddelade då att man var intresserade. Avtalet innebär bland annat att
man på tävlingar ska exponera det material som Svenska Spel tagit fram.
RF har i dagarna gjort en utbetalning till SFF om 75 000 kr som då ska fördelas enligt
gällande fördelningsnyckel.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

förbundskansli sätter upp ett beslutsunderlag för utbetalning till SDGF och SUF enligt
fördelningsnyckel

§ 13 Datum i närtid
Under ett verksamhetsår finns det ett antal väsentliga datum och deadlines att hålla sig till. Allt från
underlag för SF-stöd till medverkan på samlingar som är obligatoriska för respektive SF och vem eller
vilka som har ansvar för olika åliggande.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

förbundskansliet tar fram dokument som tydliggör datum, deadlines och ansvarig

§ 14 Nästa möte
Nästa FS-möte är den 4 juli Helsingborg på plats och via WebEx 20.00 – 21.30
§ 15 Avslutning
Stefan Palm tackade för ett väl genomfört möte och förklarade mötet för avslutat

Mötesordförande

Mötessekreterare

Stefan Palm

Peter Lundmark

Justeras

Justeras

Anneli André

Tomas Carlqvist
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