
Svenska Discsportförbundet Allround årsmöte 3 mars 2021 

Svenska Discsportförbundet Allround 
 
Protokoll fört vid årsmöte 3 mars, 2021 
 
Plats: WebEx 
 
 
§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 
 
Johan Robertson och hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat. 
 
§ 2 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD  
 
Johan Robertson föredrog röstlängden. Representanter finns för Kalmar FK, Föreningen 
Frisbee Laholm, Bollnäs FC, Malmö All Stars Ultimate, Linköpings UFS, Karnas DK, 
Spinndisc FK, KFUM Norrköping Frisbee och Värnamo FC.  
Övriga deltagare på årsmötet anses vara adjungerande med yttranderätt.  
 
Årsmötet 2021 beslutar 
 
att fastställa röstlängden till 9 röstberättigade ombud och anse röstlängden justerad 
 
§ 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE  
 
Kallelse och handlingar gick ut till alla röstberättigade den 10 februari, enligt stadgar, vilket 
Johan Robertson redogjorde för. 
 
Årsmötet 2021 beslutar 
 
att årsmötet 2021 är behörigt utlyst 
 
§ 4 VAL AV PRESIDIUM FÖR ÅRSMÖTET 
 
Valberedningen föreslår Stefan Palm till ordförande för årsmötet 
  
Årsmötet 2021 beslutar 
 
att välja Stefan Palm till ordförande för årsmötet 
 
Årsmötet föreslår Peter Lundmark som mötessekreterare. 
 
Årsmötet 2021 beslutar 
 
att välja Peter Lundmark till mötessekreterare för årsmötet 
 
§ 4 VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE 
 
Årsmötet föreslår Niloofar Mosavar Rahmani och Peter Karlsson till justerare tillika 
rösträknare. 
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Årsmötet 2021 beslutar 
 
att  välja Niloofar Mosavar Rahmani och Peter Karlsson till justerare tillika 
 rösträknare 
 
§ 6 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA  
 
Årsmötet 2021 beslutar 
 
att fastställa utsänd föredragningslista för årsmötet 2021 
 
§ 7 PRESENTATION AV VERKSAMHET OCH BOKSLUT 2020 
 
Verksamhetsberättelsen för 2020 föredrogs av förbundsmötesordförande Johan Robertson.  
 
Verksamhetsåret 2020 var ett speciellt år för alla inblandade där styrelsen fick tänka om när 
verksamhetsplan för 2020 inte kunde genomföras till fullo med anledning av pandemin. Den 
tänkta tävlingsverksamhet antog under nya former och Johan Robertson riktade ett stort tack 
till de föreningar som gjorde möjligt att genomföra ett SM 2020.  
Styrelsen arbetade med organisatoriskt arbete som på sikt ska stärka organisationen och tog 
fram underlag som beskriver syftet med Svenska Discsportförbundet Allround, varför finns vi 
och vad vill vi uppnå, allt för att komma vidare i visionsarbetet för Svenska 
Discsportförbundet Allround. 
Tävlingsregler fick revideras där styrelsen hänvisar till hemsidan för att se vilka regler som 
reviderats. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet 
 
att godkänna och lägga verksamhetsberättelse 2020 för Svenska Discsportförbundet 

Allround till handlingarna 
 
Årsmötet 2021 beslutar 
 
att godkänna och lägga verksamhetsberättelse 2020 för Svenska Discsportförbundet 

Allround till handlingarna 
 
Den ekonomiska berättelsen för 2020 föredrogs av Conny Thunberg 
 
Nytt i presenterad årsredovisning är flerårsöversikten för att bättre kunna följa pengarna under 
åren. I slutet av 2020 beslutades att under kommande år genomföra projekt Hej Frisbee som 
syftar till att få fler skolbarn i rörelse med hjälp av redskapet frisbee. 
Svenska Discsportförbundet Allround har ett bra kapital där en stor del kommer utav de så 
kallade medaljpengarna som erhållits från Svenska Spel när spelare från Svenska 
Discsportförbundet Allround har placerats sig topp tre på internationella mästerskap. 
Kommentar från Stefan Palm är att medaljpengarna enbart, enligt Svenska Spel, får användas 
för barn- och ungdomsidrott, därför är det av vikt att det går att se hur pengarna används. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår årsmötet 
 
att godkänna och lägga årsredovisningen för 2020 till handlingarna 
 
’ 
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Årsmötet 2021 beslutar 
 
att godkänna och lägga årsredovisningen 2020 till handlingarna 
 
§ 8 GRANSKNING AV 2020 ÅRS VERKSAMHET OCH 
EKONOMI 
 
Räkenskapsrevisor skriver i sin berättelse att årsbokslut har upprättats enligt god revisionssed.  
 
Verksamhetsrevisorns bedömning är att styrelsen arbetat enligt plan för att främja Svenska 
Discsportförbundet Allround intressen och att verksamheten ligger i linje med den beslutad 
verksamhetsplan 
 
Årsmötet 2021 beslutar 
 
att godkänna och lägga räkenskapsrevisors berättelser till handlingarna 
 
att godkänna och lägga verksamhetsrevisorns berättelse till handlingarna 
 
§ 9 ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 2020 
 
Årsmötet 2021 beslutar 
 
att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet och förvaltning 
 
§ 10 PROPOSITIONER OCH MOTIONER 
 
Styrelsen vill dra tillbaka proposition 2021:3 Stadgar då det i förslaget finns delar som går i 
kollision med Svenska Frisbeesportförbundets stadgar. Man vill därför omarbeta förslaget för 
att sedan lägga fram det till nästa årsmöte eller kalla till extra årsmöte om den nya styrelsen så 
föredrar. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet 
 
att anta styrelsens förslag till att dra tillbaka proposition 2021:3 
 
Årsmötet beslutar 
 
att anta styrelsens förslag till att dra tillbaka proposition 2021:3 
 
 
 
Proposition 2021:1Verksamhetsplan 2021–2022 
 
Dieter Johansson föredrog propositionen där Stefan Palm frågade om Svenska 
Discsportförbundet Allround kommer att lägga en ny proposition vid nästa årsmöte eller om 
den nu föredragna även gäller hela 2022. 
Johan Robertson besvarade frågan med att delar av den kommer att gälla även för 2022. 
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Styrelsen föreslår årsmötet  
 
att anta proposition 2021:1Verksamhetsplan 2021–2022 
 
Årsmötet beslutar 
 
att anta proposition 2021:1Verksamhetsplan 2021–2022 
 
Proposition 2021:2 Budget för 2021 och preliminärt för 2022 
 
Conny Thunberg föredrog propositionen och Stefan Palm redogjorde kort för kommande 
anslag från Riksidrottsförbundet som kommer att öka 2022 då Svenska Frisbeesportförbundet 
tillhör den kategori av specialförbund som anses tillhöra de större förbunden. 
 
Styrelsen förslår årsmötet  
 
att anta proposition 2021:2 Budget för 2021 och preliminärt för 2022 
 
Årsmötet beslutar 
 
att anta proposition 2021:2 Budget för 2021 och preliminärt för 2022 
 
Proposition 2021:4 Tävlingslicens 
 
Conny Thunberg föredrog propositionen som innebär att Svenska Discsportförbundet 
Allround vill ta bort tävlingslicensen och göra det möjligt för fler att få delta.  
För att kunna sätta rekord och vinna ett mästerskap måste spelare tillhöra en av Svenska 
Discsportförbundet Allrounds medlemsföreningar, något som kommer att föras in i 
tävlingsbestämmelserna om årsmötet beslutar i linje med styrelsens förslag. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 
 
att anta proposition 2021:4 Tävlingslicens 
 
Årsmötet beslutar 
 
att anta proposition 2021:4 Tävlingslicens 
 
Proposition 2021:5 Medlemsavgift 
 
Conny Tunberg föredragande av propositionen där styrelsen föreslår oförändrad 
föreningsavgift för medlemsföreningar i Svenska Discsportförbundet Allround. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 
 
att anta proposition 2021:5 Medlemsavgift 
 
Årsmötet beslutar 
 
att anta proposition 2021:4 Medlemsavgift 
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§ 11 VAL AV STYRELSE 
 
Röstlängden inför val är 9 röstberättigade 
 

a. Val av ordförande 
 

Valberedningen föreslår årsmötet 
 
att välja Johan Robertson till ordförande i Svenska Discsportförbundet Allround på 

1 år 
 
Årsmötet 2021 beslutar 
 
att välja Johan Robertson till ordförande i Svenska Discsportförbundet Allround på 

1 år 
 

b. Val av styrelseledamöter 
 
Valberedningen föreslår årsmötet 
 
att välja 6 styrelseledamöter utöver förbundsordförande 

 
Årsmötet 2021 beslutar 
 
att välja 6 styrelseledamöter utöver förbundsordförande 
 
Valberedningen föreslår 
 
att till styrelseledamöter välja Anneli André och Gohar Mossavarrahmani på 1 år 
 
att till styrelseledamöter välja Thomas Ohlsson, Anders Svensson, Conny Thunberg 

på 2 år 
 
Årsmötet 2021 beslutar 
 
att till styrelseledamöter välja Anneli André och Gohar Mossavarrahmani på 1 år 
 
att till styrelseledamöter välja Thomas Ohlsson, Anders Svensson, Conny Thunberg 

på 2 år 
 
Valberedningen föreslår 
 
att ändra tidigare beslut om 6 ledamöter till enbart 5 ledamöter och inget 

fyllnadsval 
 

Årsmötet 2021 beslutar 
 
att ändra tidigare beslut om 6 ledamöter till enbart 5 ledamöter och inget 

fyllnadsval 
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§ 12 VAL AV TVÅ RÄKENSKAPSREVISORER  
 
Röstlängden inför val är 9 röstberättigade 
 
Valberedningen föreslår årsmötet 
 
att till räkenskapsrevisor välja Charlotta Billing, Moore KLN AB, med personlig 

ersättare Helena Johansson, Moore KLN AB  
 
Årsmötet 2021 beslutar 
 
att välja Charlotta Billing, Moore KLN AB med personlig ersättare Helena 

Johansson, Moore KLN AB 
 
§ 13 VAL AV TVÅ VERKSAMHETSREVISOR  
 
Röstlängden inför val är 9 röstberättigade 
 
Valberedningen föreslår årsmötet 
 
att välja Thomas Jonasson med personlig ersättare Anders Jonsson  
 
Årsmötet 2021 beslutar 
 
att välja Thomas Jonasson med personlig ersättare Anders Jonsson 
 
§ 14 VAL AV VALBEREDNING 
 
Röstlängden inför val är 9 röstberättigade 
 

a. Val av sammankallande i valberedningen 
 
Årsmötet föreslår 
 
att välja Tomas Burvall till sammankallande för en tid av 1 år  
 
  
Årsmötet 2021 beslutar 
 
att välja Tomas Burvall till sammankallande för en tid av 1 år  
 

b. Val av två ledamöter I valberedningen 
 
Årsmötet föreslår 
 
att välja Mattias Ahlgren och Mike Beckmann till ledamöter för en tid av 2 år 
 
Årsmötet 2021 beslutar 
 
att välja Mattias Ahlgren och Mike Beckmann till ledamöter för en tid av 2 år 
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ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Stefan Palm informerade om nuvarande och kommande verksamhet inom Svenska 
Frisbeesportförbundet. 
Stefan Karlsson presenterade nyligen tillsatta tävlingsutskottet, man förbereder sig för 
kommande tävlingssäsong men allt är avhängigt för vad som händer med covid-19. En 
reservplan finns om SM-veckan 2021 inte blir av, ett beslut fattas av Riksidrottsförbundet 
senast 16 april. 
Mattias Ahlgren berättade kort om projekt Hej Frisbee, ett rörelseprojekt delvis finansierat av 
Riksidrottsförbundet med syfte att få fler skolbarn att röra på sig. Workshops pågår med 
samordnare från Riksidrottsförbundet som ska arbeta med projektet ute i skolorna, 500 skolor 
där man ska använda frisbee som redskap.  
Johan Robertson tillade att Svenska Discsportförbundet Allround i och med sitt deltagande är 
med och bidrar till bättre folkhälsa och frisbee är ett redskap som kan vara hjälpen på vägen.  
 
AVSLUTNING 
 
Stefan Palm förklarade därefter mötet för avslutat. 
 
Förbundsstyrelsen och årsmötet tackade Stefan Palm som mötesordförande för årsmötet 2021. 
 
Johan Robertson framförde ett stort tack till Dieter Johansson och Kerstin Thunberg som 
avgår från styrelsen, era insatser har varit enormt viktiga för att komma framåt och era bidrag 
bygger på olika sätt gemensamt arbetet inom Svenska Discsportförbundet Allround. Som tack 
kommer ni att erhålla presentkort från Naturskyddsföreningen som bidrar till att rädda 
regnskogarna. 
 
Johan Robertson, förbundsmötesordförande för 2021, tackade alla för förtroendet och pratade 
helt kort om hur han tänker sig året som förbundsordförande och tackade för ett väl genomfört 
förbundsmöte. 
 
 
Justeras mötesordförande   Justeras mötessekreterare 
 
 
 
 
 
STEFAN PALM   PETER LUNDMARK 
   
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
 
 
NILOOFAR MOSAVAR RAHMANI   PETER KARLSSON 
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