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Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 21 maj 2018
Närvarande: Stefan Palm, Anneli André, Tomas Carlqvist, Tomas Burvall och Mattias
Ahlgren (från §8)
Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansliet
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande Stefan Palm hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat
§ 2 Val av mötesordförande
Stefan Palm valdes till mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
Peter valdes till mötessekreterare
§ 4 Val av justerare
Tomas Carlqvist och Tomas Burvall valdes att justera protokoll
§ 5 Genomgång och godkännande av dagordning
Dagordning gicks igenom och godkändes
§ 6 Ny föreningsansökan
Föreningsansökan har inkommit från Lidingö Disc Golf Club, en ansökan som gåtts igenom
av förbundskansliet och där SDGF har godkänt ansökan. Föreningen har ett
organisationsnummer och har skickat in signerade handlingar i form av stadgar och protokoll
från bildandemöte. Föreningen uppfyller de krav som ställs på en förening som vill bli en
medlemsförening i SFF och tillhörande grenförbund.
För framtida ansökningar föreslås att förbundskansli i samråd med en representant från FS
är ansvarig, gäller även då föreningar ska avföras från medlemsregister av olika skäl. Beslut
om inträde eller om förening ska avföras tas på FS-möte och förs till protokoll.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Anneli André är ansvarig från FS

att

anta Lidingö Disc Golf Club som medlemsförening
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§ 7 SFF logotyp
Grenförbundet SDFA har ställt frågan om att få använda SFF:s logga för tryck av
beachflaggor och annat informationsmaterial vid mästerskapstävlingar.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

SFF:s logga får användas för tryck av beachflaggor och annat informationsmaterial
vid mästerskap och gäller då för alla grenförbund.

§ 9 WFDF kongress 13-14 juli
I samband med World Ultimate Club Championships (WUCC) i Cincinatti,Ohio, USA, håller
WFDF kongress dit alla medlemsnationer är inbjudna att delta. Då KFUM Örebro Frisbee är
på plats för tävlingen kommer föreningen att tillfrågas om de har någon som kan
representera SFF. Förbundskansliet tar kontakt med Örebro och meddelar sedan FS.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

förbundskansliet kontaktar KFUM Örebro och förser eventuell representant med
material och direktiv för hur SFF ställer sig till olika frågeställningar och val.

att

alla grenförbund ska ges möjlighet att läsa igenom material och delge FS sina
ställningstagande

§ 10 WFDF stadgar
Tomas Carlqvist är enligt tidigare beslut SFF:s talesman och är med på den maillista som
används för kommunikation mellan olika länders representanter.
§ 11 Medlemskap i WFDF för att få tävla i mästerskap
Frågan uppkom på årsmöte den 14 april och har skickats vidare till WFDF. Frågan har
besvarats av Volker Bernardi (generalsekreterare i WFDF) där han skriver att “On the topics
the response to your world championships question takes time and I will let you know asap.”
Förbundskansliet fick i uppgift att bevaka frågan.
§ 12 Information inom FS
Tidigare beslut innebär att alla i FS har personlig mailadress frisbeesport.se och fortsätter
använda sig av DocuSign och Google Drive.
Mattias Ahlgren, Tomas Carlqvist och förbundskansliet arbetar vidare för att hitta en
plattform som kan användas för intern mailkommunikation och dit det även bör gå att bjuda
in GF för vissa frågeställningar med begränsad tillgång. Workplace föreslås men måste
kunna motsvara de förväntningar som ställs.
Förbundsstyrelsen beslutade
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att

man återkommer med ett färdigt förslag och då kallar till ett kortare FS-möte för
genomgång

§ 13 Fördelningsnyckel
Gällande årets fördelningsnyckel har förbundskansliet begärt in siffror och övrigt underlag
som GF kan tillföra men det saknas fortfarande några värden för att nyckeln ska vara
komplett, kontakt kommer att tas med Martin Carlsson som tidigare satt i FS och är den
person som bäst känner till hur nyckeln är uppbyggd.
Hittills har inga pengar betalats ut till GF för 2018 och därför kommer utbetalning för kvartal 1
och 2 att grunda sig på 2017 års fördelningsnyckel. I realitet innebär det att hälften av
avsatta medel i budget för SFF, hälften av det riktade stödet (landslag och stimulans) och
hälften av utvecklingsstödet betalas ut enligt föregående års fördelningsnyckel. Detta ska
ses som preliminära utbetalningar i väntan på att alla GF godkänt fördelningen av årets
medel.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

förbundskansliet kontaktar Martin Carlsson

att

förbundskansliet tar fram underlag för utbetalning och skickar till hela FS, efter godkännande läggs fullmakt upp i DocuSign för signering av ordförande och ekonomiansvarig.

att

en första utbetalning för 2018 är en preliminär beräkning och kan komma att
ändras när en aktuell fördelningsnyckel är framtagen.

att

Stefan Palm är ansvarig att inför ett fysiskt möte i höst mellan GF och styrelsen
samla in synpunkter på kommande års fördelningsnyckel

§ 14 Dokument för Antidoping och matchfixning
Riksidrottsförbundet har begärt att alla SF ska ha tagit fram dokument för Antidoping och
matchfixning. För SFF finns ett antidopingprogram som behöver uppdateras medan det
däremot behöver tas fram ett handlingsprogram för matchfixning.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

förbundskansliet och Mattias Ahlgren är ansvariga att ta fram utkast till
dokumenten

§ 15 Fysiskt möte
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FS ser ett behov av att ha ett fysiskt möte och då efter sommar och semesterperioder,
förslagsvis två dagar (helg) i Göteborg med lördag som resdag och därefter kunna starta vid
11.00 och sedan avsluta söndag klockan 14.00.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

förbundskansliet lägger upp förfrågan om helg i Doodle för att fastställa dagar och
sedan gå ut med information till alla GF

§ 16 Nästa möte
Nästa möte är den 11 juni klockan 20.00-21.30 via WebEx, förbundskansliet skickar
inbjudan till WebEx.
§ 18 Avslutning
Ordförande förklarade mötet för avslutat och tackade alla för ett bra möte.

Mötesordförande

Mötessekreterare

Stefan Palm

Peter Lundmark

Justeras

Justeras

Tomas Burvall

Tomas Carlqvist
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