DocuSign Envelope ID: C44E10E7-7824-42F2-87F2-2BE0E45914CD

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 27 augusti 2018
Närvarande: Stefan Palm, Anneli André, Tomas Carlqvist och Mattias Ahlgren
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 Lundmark valdes till mötessekreterare.
§ 4 Val av justerare
Mattias Ahlgren och Tomas Carlqvist valdes att justera protokoll
§ 5 Genomgång av dagordning
Dagordning gicks igenom och godkändes
§ 6 Status pågående ärenden
a)

WFDF kongress och stadgar

Efter att ha efterlyst svar på det brev som skickades av SFF till WFDF inför kongress i juli
med anledning av eventuell ändring av stadgar för WFDF har det nu kommit svar från
Robert Rausch, ordförande WFDF.
FS studerar vilka konsekvenser detta får för Sveriges medverkande, Stefan Palm ansvarar.
Därefter tar Tomas Carlqvist kontakt med Svenska Discgolfförbundet (SDGF) för att höra
deras åsikt.
WFDF skickade den 17 augusti mail till alla medlemsförbund med begäran om
omröstning i frågan om ytterligare stadgeändringar, se bilaga 1. Förbundskansliet fick i
uppgift att utföra omröstningen och godkänna förslaget.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Stefan Palm ansvarar för att identifiera vilka konsekvenser WFDF:s nya stadgar får för
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att

Tomas Carlqvist kontaktar SDGF efter att FS utrett frågan

att

Förbundskansliet utför omröstning för ett godkännande av ytterligare stadgeändring
hos WFDF

b)

SFF Workplace

Workplace för SFF fungerar nu bra med olika grupper för diskussioner där alla i FS är
administratörer och kan lägga upp nya grupper. Viktigt att hela FS bjuds in när ny grupp
skapas.
Tomas Carlqvist har skapat en s.k. hemlig grupp för FS och GF dit ledamöter i GF bjuds in
där enbart befintliga medlemmar i gruppen som kan se inlägg.
Tomas undersöker också man bäst kan bjuda in ledamöter i GF som inte är med i någon
Workplace eller som inte har en mailadress knuten till frisbeesport.se.
c) Fördelningsnyckel
Stefan Palm föredrog fördelningsnyckel där inmatning av siffror nu är komplett som i sin tur
utgör underlag för beräkning av tilldelning av medel till GF.
FS planerar ett FS-möte via WebEx den 10 september då enbart fördelningsnyckel
diskuteras.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

FS bereder underlag till det fysiska mötet med GF i oktober

d)

Inför 25 augusti och ansökan om SF-stöd 2019

Efterfrågade uppgifter inför SF-stöd 2019 skickades in till Riksidrottsförbundet
inom utsatt tid, den 25 augusti var sista dag för inlämnande.
e)

Datum i närtid

Den 15 oktober ska delrapport för Idrottslyft 2018 vara inlämnat till RF, förbundskansliet har
begärt in underlag från GF till senast den 1 oktober. Förbundskansliet ser till att uppdatera
dokumentet “Deadlines datum” på Google Drive. Har inte delrapporten inkommit den 15
oktober sänks förbundets tilldelade stöd nästkommande år med 25 %.
f)
RF:s och Svenska Spels Elitidrottsstipendium 2018-2019
SUF har lämnat in underlag såsom rangordning och motivering för de personer som ansökt
om RF:s Svenska Spels Elitidrottsstipendium 2018-2019 som sedan förbundskansliet har
meddelat RF. Det var enbart SUF som GF som hade sökande av stipendiet.
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§ 7 Nya ärenden
RF har hört av sig med besked att de kan vara behjälpliga med arbetet kring Internationell
Strategi. Förbundskansliet ombeds kontakta RF och redogöra för hur SFF hittills har arbetat
med frågan kring medlemskap för GF i WFDF.
Förbundskansliet har behov av ny mobil och uppdras att ta fram förslag på modell och
kostnadsuppgifter till FS. Beslut om inköp tas sedan av FS via e-post.
Mattias Ahlgren rapporterade att WFDF den 16 augusti tilldelade Malmö arrangörsskapet av
Junior-VM i Ultimate 2020. SFF gratulerar och RF är informerade som sedan hört av sig och
lämnat sina gratulationer.
Två nya föreningar har ansökt om medlemskap i SFF och tillhörande GF. Wexiö Discgolf
(Växjö) och Oaklake United Club (Eksjö). Svenska Discgolfförbundet har gett klartecken till
Wexiö Discgolf medan Svenska Ultimateförbundet (SUF) återkommer med besked efter sitt
styrelsemöte den 30/8.
Antidopingprogram för Svenska Frisbeesportförbundet är uppdaterat och godkänt av RF den
24 augusti. Programmet är utskickat till GF och finns även på www.frisbeesport.se.
Förbundskansliet uppdras kontakta valberedning för SFF och informera om vilka datum som
gäller för åtagande.
RF har skickat ut info om Presstjänst Via TT, det är inte "samma" tjänst som Mynewsdesk
då ViaTT erbjuder en fullständig uppdaterad databas på alla medier i Sverige samt
möjlighet att skicka ut direkt i TTs redaktionella system. Information är vidarebefordrad
till alla GF som får återkomma om det känns aktuellt. Tjänsten är förknippad med en
kostnad av 1 000 kr/månad, en kostnad som i så fall GF själva får ta.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

anta Wexiö Discgolf som medlemsförening

att

förbundskansliet informerar RF om beslut att anta Wexiö Discgolf som
medlemsförening

att

anta Oaklake United Club som medlemsförening under förutsättning att SUF godkänner

dem som medlem.

§ 8 Nästa möte
Nästa möte är den 10 september och då enbart för diskussion av fördelningsnyckel, därefter
ett ordinarie FS-möte den 1 oktober och båda mötena sker via WebEx.
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§ 9 Mötets avslutande
Stefan Palm förklarade mötet för avslutat och tackade för visat intresse

Mötesordförande

Mötessekreterare

Stefan Palm

Peter Lundmark

Justeras

Justeras

Mattias Ahlgren

Tomas Carlqvist
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