
Svenska Discsportförbundet Allround årsmöte 6 mars 2019 

 
 

Svenska Discsportförbundet Allround 
 
Protokoll fört vid förbundsmöte 6 mars, 2019  
Plats: WebEx 
 
Ordförande Dieter Johansson hälsade alla välkomna och förklarade förbundsmötet för öppnat. 
 
§ 1 FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
 
Dieter Johansson föredrog röstlängden. Representanter finns för Kalmar FK, Linköpings UFS, 
Uppsala FdK och Värnamo FC. Resterande deltagare på förbundsmötet anses vara 
adjungerande med yttranderätt.  
 
Förbundsmötet 2019 beslutar 
 
att fastställa röstlängden till 4 röstberättigade ombud och anse röstlängden justerad 
 
§ 2 VAL AV MÖTESORDFÖRANDE 
 
Förbundsmötet 2019 beslutar 
 
att välja Jonathan Brandtberg till ordförande för förbundsmötet 
 
§ 3 VAL AV PROTOKOLLSSEKRETERARE 
 
Förbundsmötet 2019 beslutar 
 
att välja Peter Lundmark till mötessekreterare för förbundsmötet 
 
§ 4 VAL AV TVÅ PROTOKOLLSJUSTERARE TILLIKA 
RÖSTRÄKNARE  
 
Förbundsmötet föreslår Stefan Karlsson och Peter Karlsson till protokolljusterare.  
 
Förbundsmötet 2019 beslutar 
 
att  välja Stefan Karlsson och Peter Karlsson till protokolljusterare 
 
§ 5 FRÅGA OM KALLELSE TILL MÖTET HAR SKETT I DEN 
ORDNING 3 KAP 1§ FÖRESKRIVER 
 
Kallelse skickades till alla klubbar den 13 februari, enligt stadgar för utlysande av årsmöte, vilket 
Peter Lundmark redogjorde för.  
 
Förbundsmötet 2019 beslutar 
 
att förbundsmötet 2019 är behörigt utlyst 
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§ 6 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR 
FÖRBUNDSMÖTET 
 
Förbundsmötet 2019 beslutar 
 
att fastställa utsänd föredragningslista för förbundsmötet 2019 
 
§ 7 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE MED 
ÅRSREDOVISNING (ÅRSBOKSLUT) 
 
Verksamhetsberättelsen för 2018 föredrogs av förbundsmötesordförande Jonathan Brandtberg 
 
Stefan Karlsson yrkade på tillägg i verksamhetsberättelsen för 2018 ” Vid FPA (Freestyle 
Players Association) VM 2018 i Fristil, i Slovakien, var Sverige representerade med två 
spelare, med bland annat en sjätteplats i Coop-klassen som bästa placering” 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
att lämna bifall till yrkande från Stefan Karlsson 
 
att godkänna och lägga verksamhetsberättelse 2018 för Svenska Discsportförbundet 

Allround till handlingarna 
 
Förbundsmötet 2019 beslutar 
 
att godkänna och lägga verksamhetsberättelse 2018 för Svenska Discsportförbundet 

Allround till handlingarna 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet 
 
att godkänna och lägga årsredovisningen för 2018 till handlingarna 
 
Förbundsmötet 2019 beslutar 
 
att godkänna och lägga årsredovisningen 2018 till handlingarna 
 
§ 8 REVISORERNAS BERÄTTELSE 
 
Räkenskapsrevisorn skriver i sin berättelse att årsbokslut har upprättats enligt god revisionssed. 
Verksamhetsrevisorns bedömning är att styrelsen arbetat seriöst och stadgeenligt för att 
främja Svenska Discsportförbundet Allrounds intressen och att verksamheten ligger i linje 
med den beslutade verksamhetsinriktningen. 
 
Räkenskapsrevison i sin helhet och original finns att erhålla från förbundskansliet. 
 
Förbundsmötet 2019 beslutar 
 
att godkänna och lägga räkenskapsrevisorns berättelser till handlingarna 
 
att godkänna och lägga verksamhetsrevisorns berättelse till handlingarna 
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§ 9 FRÅGA OM STYRELSENS ANSVARSFRIHET 
 
Förbundsmötet 2019 beslutar 
 
att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet och förvaltning 
 
§ 10 STYRELSENS FÖRSLAG SAMT INKOMNA MOTIONER 
 
Proposition 2019:1  
Att behandla under § 12 
 
Proposition 2019:2 och 2019:3 
Att behandla under § 11 
 
Proposition 2019:4 Stadgeändring 
Stadgeändring med anledning av medlemskap i World Flying Disc Federation efter den 
omorganisation som genomfördes i oktober 2016. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår 
 
att ändra lydelsen i 1 Kap Allmänna bestämmelser under §1 Ändamål och uppgifter 
 
”Svenska Discsportförbundet Allround (SDFA) har till ändamål att främja och administrera 
frisbeesportgrenarna Allround (Längd, SCF, Fristil, DDC, Discathon, Precision och Discgolf), 
Längd, Self Caught Flight (SCF), Fristil, Double Disc Court (DDC), Discathon och Precision 
i Sverige på ett sätt som överensstämmer med: 
● idrottsrörelsens verksamhetsidé enligt 1 kap. Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar, 
och 
● Svenska Frisbeesportförbundets (SFF) stadgar” 
SDFA företräder ovanstående frisbeesportgrenar både i Sverige och utomlands, dock 
företräds SDFA av SFF hos WFDF. 
 
Förbundsmötet 2019 beslutar 
 
att lämna bifall till förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring 
 
§ 11 STYRELSENS FÖRSLAG TILL 
VERKSAMHETSINRIKTNING MED EKONOMISK PLAN FÖR 
KOMMANDE VERKSAMHETSÅR 
 
Jonathan Brandtberg gick igenom verksamhetsplan för 2019.  
 
Stefan Karlsson yrkade på att under Tävlingsverksamhet lägga till de större tävlingar där 
Sverige är representerade. Berörda tävlingar är Fristils-VM, World Urban Games och DDC-
EM. 
 
Jonathan Brandtberg yrkade på att ta bort texten om FN:s Barnkonvention då FN:s 
konvention om barnets rättigheter görs till svensk den 1 januari 2020.  
 
Dan Engström föreslog att ändra texten om FN:s Barnkonvention till ”SDFA:s styrelse 
kommer att se över vad lagen innebär för SDFA som förbund” 
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Stefan Palm yrkade på en redaktionell ändring för SDFA Organisationsutveckling/ 
Organisationsstruktur som görs om till rubrik och därmed skrivs med fet stil.  
 
Stefan Palm yrkade på att det under rubriken SDFA Organisationsutveckling /Organisations-
struktur framgår att förbundsstyrelsen arbetar för en egen administrativ plattform 
 
Dieter Johansson förtydligade den stora skillnaden för Stimulansstöd där stödet för 2018 
skiljer sig nämnvärt jämfört med 2019. 
 
Stefan Palm kommenterade att de administrativa kostnaderna eventuellt ökar om yrkande  
om SDFA och deras arbete gentemot en egen administrativ plattform får bifall. 
 
Förbundsmötet beslutade  
 
att lämna bifall till yrkande från Stefan Karlsson och lägga till tävlingarna Fristils- 

VM och World Urban Games i verksamhetsinriktningen 
 
att inte lämna bifall till Stefan Karlssons yrkande om tillägg av tävlingen DDC-EM 
 då tävlingen fortfarande inte är helt beslutad 
 
att lämna bifall till Jonathan Brandtbergs yrkande samtidigt som förbundsmötet 

anser att förslaget till text från Dan Engström jämkar med yrkandet 
 
att  lämna bifall till yrkande från Stefan Palm på en redaktionell ändring 
 
att lämna bifall till Stefan Palms yrkande om SDFA och deras arbete för en egen  
 administrativ plattform 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta 
 
att anta den föreslagna verksamhetsplanen för 2019 
 
Förbundsmötet beslutade 
 
att anta den föreslagna verksamhetsplanen för 2019 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta  
 
att  anta den föreslagna ekonomiska planen för 2019 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att anta den föreslagna ekonomiska planen för 2019 
 
§ 12 FASTSTÄLLANDE AV MEDLEMSAVGIFT FÖR 
KOMMANDE VERKSAMHETSÅR 
 
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet att besluta 
 
att medlemsavgift för respektive förening 100 kronor / förening för kommande 

verksamhetsår 
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Förbundsmötet beslutar 
 
att lämna bifall till förbundsstyrelsens förslag 
 
§ 13 VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE, TILLIKA 
STYRELSENS ORDFÖRANDE FÖR EN TID AV ETT ÅR 
 
Röstlängden inför val är 4 röstberättigade 
 
Valberedningen föreslår förbundsmötet 
 
att till förbundsordförande 2019 välja Dan Engström, Billdal 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att välja Dan Engström till ordförande i Svenska Discsportförbundet Allround på ett 

år 
 
§ 14 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER 
UNDER KOMMANDE VERKSAMHETSÅR 
 
Röstlängden inför val är 4 röstberättigade 
 
a/ Val av antalet styrelseledamöter  
 
Valberedningen föreslår förbundsmötet 
 
att välja 3 styrelseledamöter utöver förbundsordförande 

 
Förbundsmötet beslutar 
 
att välja 3 styrelseledamöter utöver förbundsordförande 
 
§ 14 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER 
 
Röstlängden inför val är 4 röstberättigade 
 
Valberedningen föreslår 
 
att till styrelseledamot välja Conny Thunberg för en tid av två år 
  
Förbundsmötet beslutar 
 
att till styrelseledamot välja Conny Thunberg för en tid av två år 
 
Valberedningen föreslår 
 
att till styrelseledamöter välja Kerstin Thunberg och Dieter Johansson för en tid av 

ett år 
  

DocuSign Envelope ID: CC8E43AC-550C-4946-A7AA-C7287CB4E900



Svenska Discsportförbundet Allround årsmöte 6 mars 2019 

Förbundsmötet beslutar 
 
att till styrelseledamöter välja Kerstin Thunberg och Dieter Johansson för en tid av 

ett år 
 
§ 15 VAL AV EN AUKTORISERAD REVISOR MED PERSONLIG 
ERSÄTTARE FÖR EN TID AV ETT ÅR 
 
Röstlängden inför val är 4 röstberättigade 
 
Valberedningen föreslår förbundsmötet 
 
att till räkenskapsrevisor välja Gunnar Andersson, GArok Revision AB, för en tid av 

ett år  
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att välja Gunnar Andersson, GArok Revision AB, till räkenskapsrevisor för en tid av 

ett år  
 
§ 16 VAL AV EN VERKSAMHETSREVISOR MED PERSONLIG 
ERSÄTTARE FÖR EN TID AV ETT ÅR  
 
Röstlängden inför val är 4 röstberättigade 
 
Förbundsmötet föreslår 
 
att till verksamhetsrevisor välja Jonathan Brandtberg för en tid av ett år  
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att välja Jonathan Brandtberg till verksamhetsrevisor för en tid av ett år  
 
Förbundsmötet föreslår 
 
att till personlig ersättare välja Stefan Palm för en tid av ett år  
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att välja Stefan Palm till personlig ersättare för en tid av ett år 
 
§ 17 VAL AV ORDFÖRANDE I VALBEREDNINGEN FÖR EN 
TID AV ETT ÅR 
 
Röstlängden inför val är 4 röstberättigade 
 
Förbundsmötet förslår 
 
att till ordförande välja Stefan Karlsson för en tid av ett år  
 

DocuSign Envelope ID: CC8E43AC-550C-4946-A7AA-C7287CB4E900



Svenska Discsportförbundet Allround årsmöte 6 mars 2019 

Förbundsmötet beslutar 
 
att välja Stefan Karlsson till ordförande för en tid av ett år  
 
§ 18 VAL AV ÖVRIGA LEDAMÖTER I VALBEREDNINGEN  
 
Röstlängden inför val är 4 röstberättigade 
 
a/ Val av ledamot i valberedning för en tid av ett år 
 
Förbundsmötet föreslår 
 
att till ledamot i valberedningen välja Peter Karlsson för en tid av ett år 
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att välja Peter Karlsson till ledamot i valberedningen för en tid av ett år 
 
a/ Val av ledamot i valberedning för en tid av ett år 
 
Förbundsmötet föreslår 
 
att till ledamot i valberedningen välja Jonas Karlsson för en tid av ett år  
 
Förbundsmötet beslutar 
 
att välja Jonas Karlsson till ledamot i valberedningen för en tid av ett år  
 
 
§ 19 AVSLUTNING 
 
Förbundsstyrelsen och förbundsmötet tackade Jonathan Brandtberg, som mötesordförande för 
förbundsmötet 2019. 
 
Dan Engström, förbundsmötesordförande, tackade alla för ett väl genomfört förbundsmöte 
och förklarade förbundsmötet för avslutat. 
 
 
Justeras mötesordförande   Justeras protokollssekreterare 
 
 
 
JONATHAN BRANDTBERG  PETER LUNDMARK 
   
 
Justeras    Justeras 
 
 
 
PETER KARLSSON   STEFAN KARLSSON 
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