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Proposition 2021:1 
 

Verksamhetsplan 2021 - 2022 
 

Föreningsutveckling 
Föreningsutveckling handlar om att lära känna sin verksamhet, ta reda på var man är i dag 
och vart man vill i framtiden. En framgångsrik verksamhet byggs i en förening med syfte, 
tydliga mål och engagemang. 
 
Grunden i ett starkt förbund är att det finns föreningar som bär upp verksamheten och 
driver utvecklingen framåt.  
 
Svenska Discsportförbundet Allround behöver föreningar där allt från styrelsearbetet till den 
organiserade tävlingsverksamheten fungerar, och där det finns uppsatta mål och strategier 
för vad föreningen vill uppnå med sitt arbete. 
 

● Svenska Discsportförbundet Allround ska vara ett stöd till förbundets föreningar 
genom administrativt stöd, ekonomiska bidrag samt övrigt stöd inom ramen för 
förbundets uppdrag.  

● Svenska Discsportförbundet Allround ska arbeta med att på olika sätt stärka de 
befintliga föreningarna, samtidigt som vi ska arbeta för att förbundet ska få fler 
föreningar. 

 

Visionsarbete 
Svenska Discsportförbundet Allround, har inte sedan bildandet av förbundet haft någon 
tydlig beskrivning av vad förbundet vill uppnå på lång sikt. Det har gjort att insatser som har 
planerats och genomförts har inte kunnat kopplats mot en långsiktig målbild (vision) vilket 
har gjort att organisationen inte haft förutsättningar för att kunna växa och utvecklas. 
 
Svenska Discsportförbundet Allround behöver peka ut förbundets färdriktning framåt för de 
kommande åren. Detta för att man på alla nivåer i organisationen ska känna till förbundets 
inriktning och mål, vart förbundet är på väg och vad som krävs av alla delar i organisationen 
för att man ska ta sig dit. 
 
Med en stark och tydlig vision så får förbundet något som kan vägleda oss i vårt arbete, 
utmana och inspirera alla delar i förbundet till att ta nödvändigt kliv framåt. Detta för att vi 
inte ska stagnera och i förlängningen självdö. 
 

● Svenska Discsportförbundet Allround ska arbeta med att ta fram och implementera 
förbundets gemensamma vision.  
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Grafisk profil 
Svenska Discsportförbundet Allround har inte sedan förbundet bildades varken haft någon 
logotype, profilfärger eller typsnitt, vilket bland annat har lett till att vi inte har tagit fram 
någon egen hemsida för förbundet. 
 
Syftet med att ha en framtagen grafisk profil är att vi som organisation ska kunna 
kommunicera enhetligt för att bygga ett starkt varumärke. Genom att vara konsekvent med 
designen så blir det tydligt för mottagaren vem kommunikationen kommer ifrån och det 
skapar igenkänning.  
 
En del i ett varumärkesarbete är att vi känns igen, oavsett hur och var vi syns. Därför är den 
samlade grafiska identiteten en viktig del av den bild och de associationer vi vill att 
omvärlden ska få av Svenska Discsportförbundet Allround.  
 

● Svenska Discsportförbundet Allround ska arbeta med att ta fram och implementera 
förbundets grafiska profil. 

 

Rörelse i skolan 
Riksidrottsförbundet har av regeringen fått i uppdrag att göra en satsning för mer rörelse i 
skolan. Rörelsesatsning i skolan syftar till att förbättra folkhälsan, välbefinnandet och 
skolresultaten. 
 
I uppdraget ingår att RF ska kraftsamla för mer idrott, rörelse och utveckling av 
rörelseutveckling under skoldagen. 
 
Satsningen riktar sig till alla barn i årskurs F till 6, men framför allt de som är minst aktiva. 
Under de här åren skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och även hälsa 
senare i livet. Om barnen börjar röra på sig tidigt är chansen större att deras intresse för 
rörelse ska bestå. Genom att inspirera barnen så att de kan fler rörelser blir det roligare och 
intresset för rörelse hela livet större. 
 
Svenska Discsportförbundet Allround vet att frisbeen inte bara är ett tävlingsredskap utan 
framförallt ett redskap som är gjord för lek och rörelse i alla former. Vi vet också att frisbeen 
skapar tillhörighet, tillit och gemenskap som är minst lika viktigt för dagens barn och unga 
att få till sig. 
 

• Svenska Discsportförbundet Allround ska arbeta med att ta fram en plan för 
projektet samt delta i genomförandet av aktiviteter inom RF:s satsning för mer 
rörelse i skolan. 
 

Tävlingsverksamhet 

Att ha en fungerande tävlingsverksamhet som både attraherar de som deltar men också drar 
till sig andra intresserade har betydelse för hur vi som förbund vill uppfattas. En bra och 
fungerande tävlingsverksamhet som är väl planerad och proffsigt utförd i alla delar, kräver 
en genomtänkt plan om vad och hur vi på bästa sätt ska nå framgång med våra 
arrangemang. 
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• Svenska Discsportförbundet Allround ska arbeta med att utveckla våra 
tävlingsarrangemang genom att ta fram riktlinjer, guider och material för 
verksamheten att kunna använda sig av. 

 

Landslag 
Att ha ett fungerande landslag är en vital del av Svenska Discsportförbundet Allrounds 
verksamhet.  Landslaget bör vara ett naturligt mål för de elitsatsande spelare som är aktiva 
inom någon av de grenar som förbundets verksamhet täcker. Att få fram ett slagkraftigt 
landslag som deltar på de olika mästerskapen är ett av huvudmålen. Ett annat är att i samråd 
med föreningarna ta fram och utveckla framtidens landslagsspelare. 
 

• Svenska Discsportförbundet Allround ska arbeta med att utveckla 
landslagsverksamheten, så att vi på mästerskapen fortsätter att vara ett av de 
ledande länderna i världen. 

 
 

 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta  
 

att anta verksamhetsplanen för 2021 - 2022 
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Proposition 2021:2 
 

Budget 2021 och preliminär budget 2022 
 

För att lyckas genomföra de beskrivna områdena enligt verksamhetsplanen för 2021–2022, 
behöver förbundet göra vissa ekonomiska investeringar.  
 

  2021 2022 
Statligt stöd (RF/SFF)                   123 046               122 500  

Övriga intäkter (IF, tävlingar)                     24 200                 35 000  

Projektbidrag (ansökning)                  50 000  

             147 246         207 500  

      

Förbundskostnader (Verksamhet)                   - 15 000             - 20 000  

Övriga förbundskostnader (Organisation)                 - 36 100              - 55 000  

Övrig admin (Admin)                    - 5 000                 - 5 000  

      

Tävlingsverksamhet                  - 40 000              - 35 000  

Landslagsverksamhet                  - 10 000           - 135 000  

Stimulansstöd till IF                  - 25 000              - 25 000  

Utvecklingsprojekt enlig VPL                - 195 000              - 80 000  

          - 326 100      - 355 000  

      

Intäkter        147 246     207 500  

Kostnader     - 326 100  - 355 000  

  - 178 854  -147 500 
 

 

 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta  
 

att anta budgeten för 2021 
att anta den preliminära budgeten för 2022 
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Proposition 2021:3 
 

Stadgar för Svenska Discsportförbundet Allround 
 
Noter: Förändringar mot nuvarande stadgar 
 
§2.1 Mom 2 
Föreningen senast den 31 december betalar de föreningsavgifter för innevarande kalenderår 
år som Förbundets årsmöte har bestämt. 
 
§3.1 Mom 2 
Styrelsen består av ordförande samt fyra ledamöter. Styrelsen ska inom sig utse vice 
ordförande, kassör och sekreterare. 
 
§3.1 Mom 7 
Styrelsens ledamöter kan inte representera Förbundet i dess tillsatta utskott eller 
arbetsgrupper mer än som kontaktpersoner. Detta gäller också för olika roller inom 
landslagsorganisationen. 
 
§3.1 Mom 9 

 Styrelsen får för ett visst ändamål tillsätta och delegera viss beslutanderätt till utskott eller 
annat organ. Styrelsen utser sammankallande och övriga ledamöter i ett sådant organ samt 
fastställer vid behov dess reglemente. 

 
Om inte annat föreskrivits är utskott eller annat organ beslutsmässigt när minst halva antalet 
ledamöter deltar. Vid lika röstetal har sammankallande utslagsröst. Överklagande av utskott 
eller annat sådant organs beslut ska såvida inte annat angetts, komma in till styrelsen inom 
två veckor från dagen för organets beslut. 
 
§4.1 Mom 5 
Förening som upptagits i Förbundet och uppfyller villkor för medlemskap enligt 2 kap.1 § 
erhåller två röster. 
 
§4.1 Mom 6 
Ombud kan endast representera en förening vilken man är medlem i. 
 
§4.1 Mom 7 
Årsmötet hålls varje år sista veckan i mars på̊ tid och plats som styrelsen beslutar. 
 
§4.4 Mom 1 
val av styrelse 
- styrelseordförande på två år 
- två styrelseledamöter på ett år 
- två styrelseledamöter på två år  
- två revisorer på ett år (vara en auktoriserad) 
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- två revisorssuppleanter på ett år (varav en auktoriserad) 

 

§4.4 Mom 3 

Ärende, som inte har angetts i den av styrelsen föreslagna föredragningslistan, behandlas 
om årsmötet med minst två tredjedelars majoritet av de närvarande så beslutar.  
Beslut i ärendet kan dock inte fattas förrän styrelsen haft tillfälle att yttra sig till årsmötet. 
Beslut i ärende enligt § 7 och 8 kan dock inte fattas enligt detta moment. 

 
§5.2 

 Förening som är medlem i förbundet, har rätt att när som helst inkomma med motioner eller 
förslag till styrelsen som ska lämna föreningen besked om hur motionen kommer att 
hanteras inom två månader.  

 
 Är föreningen inte nöjd med styrelsens svar kan föreningen begära att frågan tas upp på 

nästa årsmöte. 
 
 §6.1 Mom 1 
 Inom Förbundet ska finnas två ordinarie revisorer samt två revisorssuppleanter. 

Räkenskapsrevisorerna, både ordinarie och suppleant ska vara auktoriserade sådana. 
Årsmötet väljer samtliga revisorer, vilka föreslås av Förbundets valberedning. Revisorer samt 
revisorssuppleanter kallas till årsmötet. Revisor och revisorssuppleant kan inte samtidigt 
vara ledamot i Förbundets styrelse. 

 
 §8.1 Mom 2 

Beslut om samgående med annat förbund kan ske enligt två alternativ: dels vid årsmötet 
med minst två tredjedels majoritet, dels med enkel majoritet av två på varandra följande 
årsmöten Mellan de båda årsmötena ska minst sex månader ha förflutit och nytt val av 
årsmötesombud ha skett. 
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1. Förbundets värderingar, uppgift och organisation 
 

§1.1 Förbundets värderingar 
Mom 1 Svenska Discsportförbundet Allround (Förbundet) är en medlemsstyrd 

organisation som bygger på solidaritet och värderingar som verkar för 
grundläggande demokratiska principer i samhället samt respekten för 
jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt människors lika värde.  

 
Mom 2 Förbundet är en politisk och religiöst oberoende allmännyttig ideell 

organisation som tar avstånd från rasism och varje annan form av 
diskriminering.  

 
 Förbundet strävar efter jämställdhet, jämlikhet och mångfald vid fördelning av 

förtroendeuppdrag. Det betyder att alla medlemmar med beaktande av §2, ska 
ha lika möjligheter vid val till förtroendeuppdrag och representation till 
Förbundets alla demokratiska organ. 

 

§1.2 Förbundets uppgift 
Mom 1 Förbundet har till uppgift att ta tillvara, främja samt administrera 

tävlingsgrenarna inom disciplinen Allround. Detta på ett sätt så att det 
överensstämmer med idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund. 

 

§1.3 Förbundets organisation 
Mom 1 Förbundet är medlem i Svenska Frisbeesportförbundet (SFF), 

Riksidrottsförbundet (RF) samt World Flying Disc Federation (WFDF). 
 

2. Medlemskap 
 

§2.1 Rätt till medlemskap 
Mom 1 Förening som vill bli medlem i Förbundet ska skriftligen ansöka om detta hos 

styrelsen. Ansökan ska vara upprättat enligt RF:s anvisningar och vara åtföljt av 
föreningens stadgar. 

 
Mom 2 För förenings anslutning till Förbundet krävs: 

 
att föreningen bedriver verksamhet i någon av de tävlingsgrenar som 

administreras av Förbundet 
att föreningen har förbundit sig att i sin verksamhet i dessa tävlingsgrenar 

följa Förbundets stadgar, tävlingsregler, övriga bestämmelser och 
beslut, samt att aktivt verka i enlighet med Förbundets ändamål och 
uppgifter 

att  föreningen har förbundit sig i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de 
principer på vilka RF:s stadgemall för idrottsförening bygger 
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att    föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF 
redan ansluten förening samt 

att föreningen senast den 31 december betalar de föreningsavgifter för 
innevarande kalenderår år som Förbundets årsmöte har bestämt. 

 
Mom 3 Avslås ansökan om medlemskap, får av föreningen inom två veckor överklagas 

hos Riksidrottsnämnden enligt reglerna i 15 kap. i RF:s stadgar. 
 

§2.2 Medlemskapets upphörande 
Mom 1 Förening som önskar utträda ur Förbundet, ska skriftligen anmäla detta till 

Styrelsen. Till anmälan ska föreningen skicka med protokollsutdrag från det 
föreningsmöte då beslutet fattades. 

 
Mom 2 Om förening inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får 

styrelsen besluta om att medlemskapet upphört. Medlemskapet upphör 
genom att föreningen avförs från Förbundets medlemsförteckning. Föreningen 
ska underrättas om att medlemskapet har upphört. 

 

§2.3 Uteslutning 
Mom 1 Utan att anmälan om utträde föreligger får styrelsen utesluta förening om den 

– trots påminnelser – underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s, SFF:s och 
Förbundets stadgar, Förbundets tävlingsregler eller rätta sig efter beslut som i 
vederbörlig ordning har fattats av RF eller Förbundets beslutande organ, eller 
på annat sätt påtaglig motarbetat Förbundets intressen. 

 
Mom 2 Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att 

inom 14 dagar yttra sig över de skäl som gör att uteslutning övervägs. I beslut 
om uteslutning ska anges skälen för uteslutningen samt hur beslutet kan 
överklagas. 

 
Mom 3 Styrelsens beslut om uteslutning, får av föreningen inom två veckor 

överklagas hos Riksidrottsnämnden enligt 15 kap. RF:s stadgar. 
 
Mom 4 Förenings medlemskap i Förbundet upphör samtidigt som medlemskap 

upphör i SFF. 
 

3. Styrelse 
 

§3.1 Styrelsen 
Mom 1 Styrelsen leder Förbundets verksamhet och är mellan årsmötena Förbundets 

högsta beslutande organ. Styrelsen ser till att beslut fattas och verkställs i 
enlighet med Förbundets stadgar och fattade beslut.  

 
Mom 2 Styrelsen består av ordförande samt fyra ledamöter. Styrelsen ska inom sig 

utse vice ordförande, kassör och sekreterare.  
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Mom 3 Styrelsens arbete leds av styrelseordföranden, som kallar till sammanträde. 
Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen när minst hälften av dess 
ledamöter så begär.  

 
Mom 4 Styrelsen är beslutsmässig då styrelsens samtliga ledamöter blivit kallade till 

sammanträde och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas 
med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. 

  
Mom 5 Protokoll över styrelsens sammanträden ska inom fjorton dagar efter 

justeringen tillställas styrelsens ledamöter samt förbundsrevisorerna. Styrelsen 
ska hålla protokollen tillgängliga för årsmötets ledamöter. 

 
Mom 6 Generalsekreteraren kallas till styrelsens sammanträden och har där yttrande- 

och förslagsrätt, men inte rösträtt. Generalsekreteraren har rätt att få sin 
särskilda mening antecknad till protokollet. 

 
Mom 7 Styrelsens ledamöter kan inte representera Förbundet i dess tillsatta utskott 

eller arbetsgrupper mer än som kontaktpersoner. Detta gäller också för olika 
roller inom landslagsorganisationen. 

 
Mom 8 Ledamot i styrelsen är inte valbar i Förbundet som revisor, verksamhetsrevisor, 

revisorssuppleant eller ledamot i valberedningen. 
 
Mom 9 Styrelsen får för ett visst ändamål tillsätta och delegera viss beslutanderätt till 

utskott eller annat organ. Styrelsen utser sammankallande och övriga 
ledamöter i ett sådant organ samt fastställer vid behov dess reglemente. 

 
 Om inte annat föreskrivits är utskott eller annat organ beslutsmässigt när 
 minst halva antalet ledamöter deltar. Vid lika röstetal har sammankallande 
 utslagsröst. Överklagande av utskott eller annat sådant organs beslut ska 
 såvida inte annat angetts, komma in till styrelsen inom två veckor från dagen 
 för organets beslut. 
   

§3.2 Förvaltning 
Mom 1 Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för Förbundets medel och dess 

förvaltning.  
 
Mom 2 Styrelsen bestämmer vilken eller vilka personer som har rätt att företräda 

Förbundet och teckna Förbundets firma.  
 
Mom 3 Förbundets räkenskaper ska föras per kalenderår. Årsredovisning med bokslut 

och styrelsens berättelse ska vara tillgängliga för revisorerna inför revisorernas 
behandling av revisionsberättelse.  
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4. Årsmöte 

 

§4.1 Årsmöte 

Mom 1 Årsmötet är Förbundets högsta beslutande organ. 
 
Mom 2 Årsmötets ledamöter består av de av föreningarna valda ombuden, styrelsens 

ledamöter samt förbundsrevisorerna.  
 
Mom 3 Förbundsrevisorernas suppleanter, valberedningens ledamöter ska kallas till 

årsmötet och har då yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Dessutom har 
styrelsen rätt att kalla tjänsteman i förbundet som då har yttranderätt.  

 
Mom 4 Styrelseledamot kan inte representera någon förening på årsmötet. 
 
Mom 5 Förening som upptagits i Förbundet och uppfyller villkor för medlemskap enligt 

2 kap.1 § erhåller två röster. 
 
Mom 6 Ombud kan endast representera en förening vilken man är medlem i. 
 
Mom 7 Årsmötet hålls varje år sista veckan i mars på̊ tid och plats som styrelsen 

beslutar.  
 

§4.2 Kallelse och handlingar 
Mom 1 Kallelse med årsmöteshandlingar skickas till föreningarna, revisorerna och 

valberedning senast den 31 januari. Ska fråga om samgående med annat 
förbund behandlas ska handlingarna sändas ut senast två månader före 
årsmötet. 

 
Mom 2 Kallelse och handlingar till extra årsmöte ska skickas ut till ombud, suppleanter 

och övriga årsmötesledamöter senast 14 dagar före årsmötet. Om den extra 
årsmötet föranleds av samgående med annat förbund ska kallelse och 
handlingar sändas ut senaste två månader före årsmötet. 

  
Mom 3 Extra årsmöte hålls om styrelsen beslutar det. Styrelsen är dessutom skyldig att 

sammankalla årsmötet om en av förbundsrevisorerna eller minst en tredjedel 
av Förbundets röstberättigade medlemsföreningar begär det. Kallelse med 
förslag och övriga handlingar ska senast 14 dagar före exta årsmötet skickas till 
ledamöterna, suppleanter och övriga enligt § 4.1.  

 
Mom 4 Skulle vid extra årsmötet styrelsen inte beviljas ansvarsfrihet upphör därmed 

uppdraget för samtliga ledamöter. Extra årsmötet ska utse ny styrelse med 
mandattid fram till och med nästa ordinarie årsmöte.  
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§4.3 Valberedning 
Mom 1 Årsmötet ska utse en valberedning vars uppgift är att ta emot förslag på 

kandidater och föreslå kandidater till de val som årsmötet ska förrätta.  
 
Mom 2 Valberedningen består av sammankallande samt två ledamöter. 
 
Mom 3 Valberedningen ska senast den 31 december meddela föreningarna om de val 

som ska förrättas vid årsmötet.  
 
Mom 4 Skriftliga nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari. 

Valberedningen har även efter denna tidpunkt rätt att föreslå kandidater.  
 
Mom 5 Valberedningens förslag till de val som årsmötet ska göra ska senast den 1 mars 

sändas till årsmötets ledamöter och övriga enligt § 4.1.  
 
Mom 6 Röstberättigade ombud har på årsmötet rätt att nominera personer till de val 
 som årsmötet ska förrätta 
 

§4.4 Dagordning  

Mom 1 Vid ordinarie årsmöte ska bland annat följande ärenden behandlas 
• upprop  
• årsmötets stadgeenliga kallande  

• fastställande av dag- och arbetsordning  

• val av 
- årsmötesordförande 
- årsmötessekreterare 
- justerare tillika rösträknare att tillsammans med årsmötesordförande 

justera protokollet 
• behandling av årsredovisning för det gångna räkenskaps- och 

verksamhetsåret 

• förbundsrevisorernas revisionsberättelser  

• förfarande med eventuellt överskott eller underskott för verksamhetsåret 

• ansvarsfrihet för styrelsen 

• behandling av propositioner 
• behandling av motioner och förslag inkomna till årsmötet 

• verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 

• förbundets ekonomi samt rambudget 

• val av styrelse 
- styrelseordförande på två år 
- två styrelseledamöter på ett år 
- två styrelseledamöter på två år  
- två revisorer på ett år (vara en auktoriserad) 
- två revisorssuppleanter på ett år (varav en auktoriserad) 

• val av valberedning  
- sammankallande på ett år 
- två ledamöter på ett år 
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Mom 2 Vid extra årsmöte ska följande ärenden behandlas  

• upprop  

• årsmötets stadgeenliga kallande  

• fastställande av dag- och arbetsordning  

• val av 
- årsmötesordförande 
- årsmötessekreterare 
- justerare tillika rösträknare att tillsammans med årsmötesordförande 

justera protokollet 

• ärenden som angetts i kallelsen  
 
Mom 3 Ärende, som inte har angetts i den av styrelsen föreslagna föredragningslistan, 

behandlas om årsmötet med minst två tredjedelars majoritet av de närvarande 
så beslutar. Beslut i ärendet kan dock inte fattas förrän styrelsen haft tillfälle 
att yttra sig till årsmötet. Beslut i ärende enligt § 7 och 8 kan dock inte fattas 
enligt detta moment.  

 

§4.5 Röstning och personval 
Mom 1 Årsmötet är beslutmässig då minst två tredjedelar av dess ledamöter är 

närvarande.  
 
Mom 2 Vid röstning har varje person som är röstberättigad en röst. Beslut fattas med 

enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör lotten. För beslut om tillägg till 
årsmötesdagordning, stadgeändring, ändring av föreningsavgifter liksom beslut 
om Förbundets upplösning gäller dock särskilda bestämmelser. Styrelsens 
ledamöter har inte rösträtt i frågor som berör förvaltningen av deras uppdrag.  

 
Mom 3 Röstning sker öppet och förrättas genom upprop om det begärs. Personval 

förrättas med sluten omröstning om det begärs och förrättas då genom 
upprop.  

 
Mom 4 Vid personval gäller att den som erhåller flest av de avgivna godkända rösterna 

är vald. Vid lika röstetal avgör lotten. 
  

5. Motioner 
 

§5.1 Motionsrätt 
Motionsrätt till årsmötet och direkt till styrelsen har alla föreningar som är 
medlemmar i Förbundet. 

 

§5.2 Motionsbehandling till styrelsen 
 Förening som är medlem i förbundet, har rätt att när som helst inkomma med 

motioner eller förslag till styrelsen som ska lämna föreningen besked om hur 
motionen kommer att hanteras inom två månader.  
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 Är föreningen inte nöjd med styrelsens svar kan föreningen begära att frågan 
tas upp på nästa årsmöte. 

 

§5.2 Motionsbehandling till årsmötet 
Mom 1 Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari. 
 
Mom 2 Motionär har rätt att inför årsmötet tala för sin motion. 
 
Mom 3 Styrelsen ska yttra sig över samtliga motioner. Senast den 14 mars ska 

föreningar, årsmötesombud och övriga enligt punkt § 4.1 erhålla motioner med 
yttranden. 

 
Mom 4 Då extra årsmöte inkallats för att behandla utredning eller förslag som 

styrelsen skickat föreningarna för yttrande ska deras yttranden på extra 
årsmötet behandlas som inlämnade motioner. 

  

6. Revision 
 

§6.1 Revision 
Mom 1 Inom Förbundet ska finnas två ordinarie revisorer samt två 
 revisorssuppleanter. Räkenskapsrevisorerna, både ordinarie och suppleant ska 
 vara auktoriserade sådana. Årsmötet väljer samtliga revisorer, vilka föreslås av 
 Förbundets valberedning. Revisorer samt revisorssuppleanter kallas till 
 årsmötet. Revisor och revisorssuppleant kan inte samtidigt vara ledamot i 
 Förbundets styrelse. 
 
Mom 2 Revisorerna har rätt att ta del av Förbundets räkenskaper och övriga handlingar 

när de så önskar. De ska löpandet granska styrelsens förvaltning och 
Förbundets räkenskaper samt i övrigt vidta sådana åtgärder som behövs för en 
betryggande revision. 

  
Mom 3 I sin årliga berättelsen över granskningen av styrelsens förvaltning och 

Förbundets räkenskaper ska revisorerna uttala sig om resultat- och 
balansräkning samt eventuellt förfarande om över- eller underskott samt till- 
eller avstyrka ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen ska finnas med i handlingar 
till årsmötet.  

 
Mom 4 Om styrelsen inte kan lämna tillfredsställande förklaring över någon 

synnerligen viktig anmärkning mot förvaltning eller räkenskaper ska 
revisorerna snarast underrätta årsmötesombuden. 
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7. Stadgar 
 

§7.1 Stadgar 
Mom 1 Förbundets stadgar ska följa SFF:s stadgar. Vid oenighet gällande 

stadgetolkning mellan SFF:s stadgar och Förbundets stadgar gäller SFF:s 
stadgar.  

 
Mom 2 Ändring av Förbundets stadgar kan ske enligt två alternativ: dels vid årsmötet 

med minst två tredjedels majoritet av årsmötets ledamöter, dels med enkel 
majoritet av två på varandra följande årsmöten varav den ena ska vara 
ordinarie årsmöte. 

 
Mom 3 Ändring av § 8 och detta moment kan inte ske i annan ordning än som angetts i 

§ 8 mom 1 beträffande Förbundets upplösning. Ändring av § 8 mom 1, som 
föranleds av sammanslagning med annat förbund, kan dock ske på årsmötet 
efter motion från styrelsen. För sådant beslut krävs att minst två tredjedelar av 
årsmötets ledamöter är ense.  

 
Mom 4 Mellan årsmötena tolkar styrelsen Förbundets stadgar och kan ge dispens från 

dessa i formella frågor.  
 

8. Upplösning eller samgående 
 

§8.1 Upplösning eller samgående 
Mom 1 För att Förbundet ska kunna upplösas fordras att motion om detta antas vid två 

på varandra följande årsmöten. Mellan de båda årsmötena, av vilka en ska vara 
ordinarie, ska minst sex månader ha förflutit och nytt val av årsmötesombud ha 
skett. För sådant beslut fordras att minst fem sjättedelar av årsmötets 
ledamöter är ense. Har beslut fattats om upplösning ska Förbundets tillgångar 
disponeras enligt det sista årsmötets beslut.  

 
Mom 2 Beslut om samgående med annat förbund kan ske enligt två alternativ: dels vid 
 årsmötet med minst två tredjedels majoritet, dels med enkel majoritet av två 
 på varandra följande årsmöten Mellan de båda årsmötena ska minst sex 
 månader ha förflutit och nytt val av årsmötesombud ha skett. 
 
 

 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta  
   

att anta stadgarna i sin helhet 
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Proposition 2021:4 
 

Tävlingslicens 
Idag krävs tävlingslicens för att få deltaga i en av Svenska Discsportförbundet sanktionerad 
tävling. 

Föreningar och spelare upplever bl.a. att hantering av licensen tar mycket administrativ tid, 
att det begränsar antalet spelare som skulle kunna deltaga på tävlingar och samt undran om 
vad licenser ger tillbaka till spelarna. 

För att underlätta för tävlingsarrangörer och skapa förutsättning för fler tävlingsdeltagare till 
våra tävlingar så ser vi att bästa sättet att göra detta är att förändra dagens licenskrav.  

 

 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 

    

att avskaffa tävlingslicensen från och med 1 januari 
 2021 
att styrelsen får mandat att fatta beslut om 
 eventuella framtida förändringar gällande 
 tävlingslicensen 
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Proposition 2021:5 
 

Medlemsavgift 
Medlemsavgiften har de senastes åren varit oförändrad det vill säga 100 kronor/förening 
och år.  

Styrelsen anser att det fortsatt är viktigt att ha en låg medlemsavgift för att det inte ska vara 
något hinder för föreningar att vara anslutna till Förbundet. 

Styrelsen kommer under året att utvärdera medlemsavgiften för att se vad man betalar för 
och om det finns skäl att höja medlemsavgiften nästa år?  

 

 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 

    

att medlemsavgiften för 2021 ska vara oförändrad 
 det vill säga 100 kronor/förening. 
 

 
 


