DocuSign Envelope ID: 231605C3-B79C-4A70-91DB-935CE7EC9878

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 4 juli 2018
Närvarande: Stefan Palm, Anneli André, Tomas Carlqvist, Tomas Burvall 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 Godkännande av dagordning
Dagordning gicks igenom och godkändes därefter.
§ 6 Status pågående ärenden
a)

WFDF kongress och stadgar

Som WFDF:s stadgar ser ut i nuläget kan man som enskilt grenförbund bli medlem i WFDF
och FS konstaterar att nuvarande stadgar skulle vara det bästa för SFF:s organisation. SUF
begärde för snart 1 ½ år sedan medlemskap i WFDF, en ansökan som fortfarande inte blivit
behandlad av WFDF.
Efter att förbundskansliet begärt in kommentarer på det material som WFDF hittills skickat ut
inför kongressen är det enbart SDGF som har besvarat.
FS har i uppdrag att senast måndag 9 juli lämna kommentarer på utskick från WFDF till
förbundskansliet som gör en sammanställning av kommentarer som i sin tur kommer utgöra
FS ställningstagande.
Därefter delger förbundskansliet FS ställningstagande till alla GF som i sin tur ombeds med
vändande post lämna kommentarer till detsamma.
Onsdag den 11 juli ska ett slutligt underlag vara klart och delges SFF:s representant på
kongressen.
FS har tillfrågat Jonas Colmsjö, SUF, som är på plats i Cincinnati om han kan representera
SFF på kongressen, något Jonas tackat ja till.
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Förbundsstyrelsen beslutade
att

förbundskansliet delger tidsplan till GF

att

Jonas Colmsjö representerar SFF på WFDF kongress den 13-14 juli i Cincinnati,
USA

att

Tomas Carlqvist skickar svar till SDGF

b)

SFF Workplace

Det finns nu en Workplace för FS där Tomas Carlqvist, Mattias Ahlgren och förbundskansli
är medlemmar, övriga FS ska bjudas in och uppmanas därför att aktivera sin e-post knuten
till frisbeesport.se.
Workplace diskuteras sedan igen på nästa FS-möte då alla haft tillfälle att delta.
c)

Fördelningsnyckel

Nuvarande fördelningsnyckel diskuterades där det föreslogs att förbundskansli undersöker
med RF om det finns någon från RF som kan delta på ett FS-möte för att redogöra för hur
RF:s fördelningsnyckel fungerar och svara på frågor.
Förbundskansliet uppdrogs att när stöd betalas ut från RF noggrant kontrollera vilka delar
som är öronmärkta för olika områden. Viktigt att hela FS är pålästa då just fördelningsnyckel
är ett område som ska fastställas och diskuteras med GF vid ett senare fysiskt möte i
oktober.
d)

SFF planer för antidoping och matchfixing

Dokument för matchfixing och antidoping är framtagna och uppdaterade.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

fastställa framtagna dokument för antidoping och matchfixing och att
förbundskansliet uppdaterar hemsida, meddelar GF och RF.

e)

(Fysiskt) möte mellan SFF och GF i höst

FS har för avsikt att arbeta vidare efter det datum som tidigare föreslagits; 27 - 28 oktober.
Tre områden har högsta prio, som även har meddelats GF via mail den 26 juni.
●
●
●

Hur ser en långsiktig fördelningsnyckel ut?
Hur kan SFF genom förbundskansli stötta GF och hur ser en attraktiv tjänst ut?
Hur ska former för samarbete se ut?
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f)

Inför 25 augusti och redovisning av stöd gentemot RF

Förbundskansliet skickade den 5 juni ut begäran med specificerade frågor till alla GF för att
kunna skicka in ansökan om stöd till SFF 2019 från RF då det är SFF som är avsändare. GF
ska senast den 1 augusti ha delgett förbundskansliet sina svar.
Förbundskansliet sammanställer alla svar som sedan skickas till FS och GF, kommentarer
senast den 13 augusti till förbundskansli.
Den 20 augusti skickar förbundskansli in ansökan till RF.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

meddela GF vilken tidslinje som gäller

att

påminna GF om begäran som gjordes den 5 juni

g)

Datum och deadline

Förbundskansliet ansvarar för att dokumentera viktiga händelser och deadlines
§ 7 Nästa möte
Nästa möte är den 6 augusti klockan 20.00-21.30 WebEx
§ 8 Mötets avslutande
Stefan Palm tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat

Mötesordförande

Mötessekreterare

Stefan Palm

Peter Lundmark

Justeras

Justeras

Mattias Ahlgren

Tomas Carlqvist
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