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Proposition 2023:1  

 
Verksamhetsplan 2023 

Visionsarbetet  
Styrelsen fattade i början av 2022 beslut om inriktning och prioriterade områden framåt. De prioriterade 
områdena låg till grund för den vision som sattes med slutmål 2030. Visionen lyder: 
 
2030 ska  
 

• det finnas platser runt om i landet där permanenta arenor för allrounden finns tillgängliga.  
• Allrounden vara anpassad i sitt utförande så att den tilltalar många. 
• förbundet ha självgående föreningar där de demokratiska formerna i form av årsmöten och 

styrelsemöten driver verksamheten framåt  
• förbundet ha utbildade och fungerande ledare på alla plan.  

 
Under 2023 vill vi utifrån den framtagna tidsplanen fortsätta med att lägga fokus på två områden nämligen 
ledarskapet och anpassningen av tävlingsgrenarna. 
 
Vi gör det genom det uppdrag som tävlingsutskottet har fått att se över hur vi kan anpassa våra tävlingsgrenar 
framöver. Under 2023 så vill vi ha tagit fram ett förslag på anpassning av tävlingsformen som vi kan testa 
under 2024. 
 
För att säkerställa kompetensen på ledare som finns i verksamheten så behöver förbundet dels arbeta med att 
ta fram en ledarskpasfilosofi som ska implementeras i förbundets alla led, dels säkerställa att det finns 
utbildningar som är anpassade utifrån förbundets behov.  
 
Under 2023 vill vi därför ta fram och fatta beslut om den ledarskpasfilosofi för förbundet som ska ligga till 
grund för det fortsatta arbetet. 
 
Landslag 
Att ha ett fungerande landslag är en viktig del av Svenska Discsportförbundet Allrounds 
verksamhet.  Förbundet har en tradition av att skicka landslag som presterar på väldigt hög nivå på de olika 
mästerskapen. 
 
Att få fram konkurrenskraftiga landslag är ett viktigt mål förförbundet. För att kunna göra det så behöver det 
både finnas en organisation runt landslaget och ekonomiska medel för att kunna driva runt verksamheten. 
 
Inför säsongen 2023 så vill styrelsen se över landslagsorganisationen så att den är anpassad utifrån de 
behoven som vi ser finns. Allt för att kunna ge landslaget de bästa förutsättningarna för att lyckas på 
mästerskapen. 
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Kommunikation 
Under 2022 tog styrelsen beslut om en grafisk profil samt ny logotype för förbundet. Utifrån den grafiska 
profilen har en ny hemsida för förbundet publicerats. Under året har också en ny Facebooksida tagits fram.  
 
Under 2023 vill styrelsen arbeta med att marknadsföra både hemsidan och Facebooksidan så att fler hittar dit.  
 
Vi vill också säkerställa att vi har en organisation som kan arbeta med sidornas innehåll så att de känns 
attraktiva och uppdaterade. 
 
Styrelsen har också som mål att under året starta ett Instagram-konto. 
 
Hej Frisbee! – Kasta Loss 
Utifrån den satsning som gjorts inom Hej Frisbee! under 2022, med frisbeepaket utskickade till 600 skolor, 
workshops samt uppdatering av hemsidan, så vill vi under 2023 fokusera på några landskap och där bibehålla 
kontakten med de skolor som har fått vårt frisbeepaket utskickat. Vi gör det genom att ha en kontinuerlig 
dialog för att lyssna in vilka behov dessa skolor har.  
 
Under 2023 vill vi växla upp arbetet inom Kasta Loss-projektet (vårt rekryteringsprojekt) genom att fokusera 
på att ta fram och testa olika insatser för att få fler att intressera sig för Allround-sporten. Vi vill koncentrera 
det arbetet till åldrarna 13–16 år. Arbetet ska göras i nära samarbete med våra föreningar. 
 
Inkludering 
Under 2022 genomförde Svenska Frisbeesportförbundet en kartläggning av hur förbundet och grenförbunden 
arbetar med inkludering. I rapporten kom fram att mycket är bra, men också att det finns många delar där det 
behöver jobbas vidare för att kunna bli ett inkluderande förbund. Detta gäller både huvudförbundet och 
grenförbunden. 
 
Styrelsen vill därför under 2023 påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan för SDFA, vilken beskriver 
vilka områden som förbundet behöver arbeta vidare med, och på vilket sätt. Allt för att SDFA ska ses som ett 
inkluderande förbund framöver. 
 
Tävlingsverksamhet 
Tävlingsutskottet som på uppdrag av styrelsen har i uppgift att planera och utveckla tävlingsverksamheten, 
kommer att jobba för att vi även under 2023 kan erbjuda en Allround- och DDC-tour. 
 
Med en bred tävlingsverksamhet har vi chansen att locka till oss fler utövare. Det gör också att fler väljer att 
fortsätta med Allroundsporten. Därför är det så viktigt att vi hela tiden ser vad vi kan förändra så att allrounden 
kan attrahera en bred målgrupp. 
 
Förbundet har ju åter fått en plats i SM-veckan i och med SM 2023, vilket gör att vi vill jobba för att utveckla SM 
ytterligare, så att det blir en upplevelse för deltagarna men också för de som kommer och tittar. 
 
Under 2023 vill vi börja arbetet med att undersöka möjligheten för att kunna arrangera separata Junior-SM 
framöver. Detta för att det i nuläget finns fler juniorer än på länge, men framför allt för att det skulle utveckla 
och bredda juniorklassen, då vi på ett bättre sätt kan anpassa tävlingsformen så att den passar målgruppen. 

Styrelsen kommer under året att arbeta vidare med en ansökan om att få arrangera VM i Sverige 2025. Vi 
kommer också undersöka möjligheten att framöver kunna arrangera EM i DDC och eventuellt Precision. 
 
 
 
 
 



(4/7) 

Resultathanteringssystem 
Inom Allrounden har det genom åren gjorts flera försök till att ta fram ett gemensamt 
resultathanteringssystem, utan att ha lyckats fullt ut.  
 
För Allrounden vore det ett stort steg om vi likt discgolfen kunde få till en applikation för att hantera resultat 
och räkna ut allround-poängen.   
 
Styrelsen kommer därför under året att undersöka möjligheten att ta fram en applikation som likt discgolfens 
”Tjing” kan användas för all resutathantering framöver. 
 
 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta  
 
att anta verksamhetsplanen för 2023 
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Proposition 2023:2 
Budget 2023 och preliminär budget 2024 
För att lyckas genomföra de beskrivna områdena enligt verksamhetsplanen för 2022–2023, behöver förbundet 
göra vissa ekonomiska investeringar. 
 
 

SDFA Ekonomisk Plan år 2023–2024 2023 2024 

      

3 SDFA intäkter     

Övriga intäkter 21 250 kr 21 250 kr 

                                                                                                                               Föreningsavgifter 3 750 kr 3 750 kr 

                                                                    Start/anmälningsavgifter tävlingsverksamhet 17 500 kr 17 500 kr 

Statligt stöd (RF/SFF) 350 000 kr 350 000 kr 

                                                                                                                    Organisationsstöd (RF) 260 000 kr 260 000 kr 

                                                                              Verksamhetsstöd Barn och Ungdom (RF) 75 000 kr 75 000 kr 

                                                                                                       Verksamhetsstöd Vuxen (RF) 15 000 kr 15 000 kr 

                                                                                                   Överskott/Underskott SFF (RF) - kr - kr 

Projektstöd 574 263 kr 80 000 kr 

                                                                                                 Projektstöd Skolsamverkan (RF) 123 152 kr 0 kr 

                                                                                                                     Återstartsstöd 1–3 (RF) 381 111 kr 0 kr 

                                                                                                                                         Prispallen.se 70 000 kr 80 000 kr 

      

Projektstöd IF B&U som inte går via SDFA* 11 000 kr 10 000 kr 

Summa SDFA Intäkter 945 513 kr 451 250 kr 

      

4 SDFA kostnader     

Tävlingsverksamhet -80 000 kr -70 000 kr 

Landslagsverksamhet -70 000 kr -70 000 kr 

Stimulansstöd IF 0 kr 0 kr 

Förbundsutveckling -205 001 kr -185 000 kr 

                                                                                                                         Föreningsutveckling 0 kr 0 kr 

                                                                                                                                   Kommunikation -20 000 kr 0 kr 

                                                                                                                           VM 2025 (Förstudie) -25 000 kr 0 kr 
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                                                                                                                     Utbildning (Ledarskap) -25 000 kr -25 000 kr 

                                                                                                                                                     Format -10 000 kr -10 000 kr 

                                                                                                                                             Hej Frisbee -75 000 kr -75 000 kr 

                                                                                                                                             Kasta Loss -50 000 kr -50 000 kr 

Idrottskläder -25 000 kr -25 000 kr 

Summa SDFA kostnader -380 000 kr -350 000 kr 

      

5–6 Övriga kostnader SDFA     

Styrelsen, Valberedning, Revisorer, Utskott -90 000 kr -90 000 kr 

Kontor (bank, porto med mera) -26 500 kr -26 500 kr 

Summa Övriga kostnader SDFA -116 500 kr -116 500 kr 

      

7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar med mera     

Summa Utgifter/kostnad för personal **** -520 000 kr -520 000 kr 

      

8 Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader     

Summa Finansiella och andra inkomster/kostnader 0 kr 0 kr 

      

Intäkter 945 513 kr 451 250 kr 

Kostnader -1 016 500 kr -986 500 kr 

Resultat** -70 987 kr -535 250 kr 

      

* Fördelning i Idrott Online till IF enligt nyckel. Ej SDFA budget     

**SDFA budgeterar för att ha cirka 400tkr i eget kapital (fr.o.m. 2023/2024)     
 
 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta  

att anta den föreslagna budgeten för 2023 

att anta den preliminära budgeten för 2024 
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Proposition 2023:3 

 

Medlemsavgift 2024 
 
Då medlemsavgiften från och med 2023 har höjts med 150 kr så ser inte styrelsen att det finns någon anledning 
att höja medlemsavgiften ytterligare under 2024. 

 
Styrelsen föreslår årsmötet besluta 
    
att medlemsavgiften för 2024 ska vara oförändrad det vill säga 250 kronor/förening. 
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