DocuSign Envelope ID: C8CCEE5F-AF1E-4E48-B4B8-6D6FD0BC1FC3

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte WebEx den 26 april 2018
Närvarande: Stefan Palm, Mattias Ahlgren, Anneli André, Thomas Carlqvist och Tomas
Burvall
Adjungerad: Peter Lundmark, förbundskansliet
§ 1 Mötets öppnande
Stefan Palm hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat efter en kortare
presentationsrunda av förbundsstyrelsen.
§ 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 Mattias Ahlgren valdes att justera protokoll
§ 5 SFF medlemsföreningar
Följande föreningar har alla inkommit med egen begäran att avföras från medlemsregistret i
Svenska Frisbeesportförbundet:
Carnegie USC, Föreningen Valhalla Disc Golf Dojo, Halmstad Bollklubb,Haninge FC, Hoting
Disc Golf Club, KFUM Jönköping Ultimate, KFUM i Karlstad, KFUM Örebro Ungdom och
Skogshyddan FK.
Förbundsstyrelsen har efterfrågat dokumentation från Hörnefors Discgolf Klubb för att
föreningen ska uppfylla de kriterier som förbundsstyrelsen har fastställt.
Då Hörnefors Discgolf Klubb inte har inkommit med orsak till varför de inte skickat in
efterfrågad dokumentation kommer föreningen i och med dagens FS-möte att avföras.
Förbundsstyrelsen enig om att samla in data även för 2018 och uppgiften utförs av
förbundskansliet. Förbundskansliet rapporterar sedan kontinuerligt till förbundsstyrelse, dels
via dokumentation på Google Drive och dels på FS-möte. I rapporten ska även ingå vilka
föreningar som under året betalat sin föreningsavgift.
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Förbundsstyrelsen beslutade
att

avföra Carnegie USC, Föreningen Valhalla Disc Golf Dojo, Halmstad
Bollklubb,Haninge FC, Hoting Disc Golf Club, KFUM Jönköping Ultimate,
KFUM i Karlstad, KFUM Örebro Ungdom och Skogshyddan FK som
medlemsföreningar i Svenska Frisbeesportförbundet den 26 april 2018

Förbundsstyrelsen beslutade
att

avföra Hörnefors Discgolf Klubb som medlemsförening i Svenska
Frisbeesportförbundet den 26 april 2018

Förbundsstyrelsen beslutade
att

data ska samlas in under 2018 och uppgiften utförs av förbundskansliet

§ 6 Prispallen
Svenska Frisbeesportförbundet (SFF) erhöll den 27 mars 2018 från Svenska Spel 280 000
kronor för de antal pallplatser vid större internationella tävlingar man som förbund haft under
2017. Totalt 28 pallplatser som alla genererats av Svenska Discsportförbundet Allround.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

betala ut motsvarande summa till Svenska Discsportförbundet Allround och
förbundskansliet får i uppdrag att ta fram fullmakt för att kunna göra utbetalning

§ 7 SFF-logotyp
Svenska Ultimateförbundet vill kunna använda SFF-logotypen för att prägla nya
SM-medaljer. Förbundsstyrelsen överens om att alla grenförbund får använda loggan för
SM-medaljer, vid andra användningsområden ska ny förfrågan ställas till förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Svenska Ultimateförbundet och övriga grenförbund kan använda
SFF-logotyp för sina SM-medaljer

§ 8 Avtal med Västsvenska Frisbeesportdistriktet
Västsvenska Frisbeesportdistriktet (VFF) har under en längre tid haft ett avtal med SFF som
inneburit att man kunnat använda förbundskansliet till viss del för utförande av arbete.
Då VFF:s aktiviteter minskat vill man nu säga upp avtal och då med verkan från den 1 juli
2018.
Förbundsstyrelsen beslutade
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att

SFF bekräftar uppsägning från den 1 juli 2018

§ 9 Nya medlemsnationer WFDF
World Flying Disc Federation (WFDF) har fått nya ansökningar om medlemskap från
Jordanien, Bahrain och Brunei.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

förbundskansliet röstar ja till godkännande av medlemskap för Jordanien, Bahrain
och Brunei

§ 10 Stadgar för WFDF
I grenförbundens (GF) egna stadgar står det att respektive GF ska kunna välja om man vill
vara medlem i WFDF. Svenska Ultimateförbundet (SUF) begärde inträde för drygt ett år
sedan men WFDF har tills vidare sagt nej och ärendet är därefter inte behandlat.
Ett arbete pågår inom WFDF, där representanter från medlemsnationer ingår, där man
tillsammans ser över nuvarande stadgar. SFF ska, i samarbete med GF, arbeta för att
stadgarna formuleras så att antingen respektive GF kan vara medlemmar och SUF och
SDFA blir beviljade medlemskap eller i andra hand att SFF kan vara medlem utan att SDGF
behöver vara bundna av WFDF stadgar. Det senare kräver dock att stadgar för SFF och GF
behöver skrivas om.
Förbundsstyrelsen beslutade
att

Tomas Carlqvist är ansvarig för SFF att arbeta gentemot WFDF och ersätter
därmed Jonas Colmsjö

§ 11 Information och kommunikation
Stefan Palm efterfrågar ett forum för FS interna diskussioner, röstningar och beslut. Ett
forum där även GF kan involveras inom utvalda områden. Förslag är att använda sig av
Workplace som kan uppfylla de krav som ställs.
DocuSign har använts under hela 2017 för elektronisk signering, även en uppskattad service
för medlemsföreningar och GF.
Google Drive används för att ladda upp dokument där förbundskansliet har i uppgift att se
över hur strukturen kan förbättras.
Förbundskansliet ser till att alla ledamöter i FS får en egen frisbeesport.se adress.

Förbundsstyrelsen beslutade

SFF FS protokoll 26 april 2018

3

DocuSign Envelope ID: C8CCEE5F-AF1E-4E48-B4B8-6D6FD0BC1FC3

att

Mattias Ahlgren, Tomas Carlqvist tillsammans med förbundskansliet ser över internt
forum

att

fortsätta använda sig av DocuSign för elektroniskt kunna signera dokument, en
service som även ska kunna finnas för föreningar och GF

att

fortsätta använda Google Drive under 2018

att

förbundskansliet förser alla ledamöter i FS med en mailadress
n.n(@)frisbeesport.se

§ 12 Fördelningsnyckel
Stefan Palm föredrog kort om Fördelningsnyckeln. En djupare presentation och diskussion
kommer på nästa styrelsemöte.
Inga pengar har ännu utbetalats till GF av 2018 års utvecklingsstöd. För att påskynda
process för utbetalning föreslog Stefan att använda samma grund som för 2017 års
Fördelningsnyckel. Förutsättningen är samtycke från GF.
Förbundsstyrelsen beslutade
att föreslå GF att för 2018 använda grund från fördelningsnyckel från 2017 med
uppdatering av färska siffror som tas fram av förbundskansliet i samarbete med GF
att

förbundskansli meddelar GF beslut

§ 13 Kanslitid
Efter omorganisationen har arbetsuppgifterna för förbundskansliet gentemot SFF minskat
och istället överförts till GF. FS är överens om att tjänsten ska fortsätta vara en heltid där
förbundskansli ansvarar för att fördela arbetet mellan GF. FS diskuterade hur stor del av
tiden ska GF få nyttja och ska den då fördelas enligt den fördelningsnyckel som används för
ekonomi?
§ 14 Nästa möte
Stefan Palm kallar till nästa FS-möte som blir om 2 eller 3 veckor. Punkter som ska
behandlas läggs upp i Google Drive.
§ 15 Avslutning
Stefan Palm tackade för ett väl genomfört möte och förklarade mötet för avslutat

Mötesordförande

Mötessekreterare
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Stefan Palm

Peter Lundmark

Justeras

Justeras

Anneli André

Mattias Ahlgren
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