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Budgetförslag
för 2022



Kommentarer från 
styrelsen på budget-
förslag
Vi har i årets budget förslag två större 
förändringar jämfört med tidigare år. 
 
1. Tävlingsgruppen föreslås få en egen budget på 
100000 kronor för att utveckla tävlingsverksamheten. 
Budgeten är fri för tävlingsgruppen att fördela hur 
man önskar men tanken är att man ska ha möjlighet 
att avlöna personer för att tex kontrollera status på en 
kommande bana och liknande. 
 
2. Ny roll - Verksamhetsansvarig. Nåt som vi märkt 
är svårt är att driva projekt. De flesta av Riksidrotts-
förbundets informationsträffar sker dagtid. Och då 
allt jobb så här långt gjorts ideellt så är det svårt för 
styrelsen att få loss tid dagtid att medverka på dessa 
möten. 
 
I samband med att sporten växer och förändringar på 
kansliet så har också frågor direkt till förbundesstyrel-
sen ökat och kräver mer tid.  
 
Med en verksamhetsansvarig som får betalt för sitt 
jobb så hoppas vi kunna utveckla förbundet och 
discgolfen i sverige ännu mera. 
 
Läs mer om detta i vår verksamhetsplan.

I och med dessa förändringar väljer vi 
att lägga ett budgetförslag som leder 
till minusresultat. Men då förbundet 
har ett bra eget kapital och vi tidigare 
år haft ett överskott så anser vi att 
detta inte är ett problem under ett 
eller två år. Vi har även ett par poster 
på intäkter som vi hoppas ska se 
annorlunda ut när året är slut.



Intäkter 
 
Bidrag SFF*     597.500
Licenser     140.000
Föreningsavgifter      30.000
Sponsorer**      0
RF-projekt**      0
 
                767.500

Utgifter

Tjing - Tävlingsstöd      30.000
Juniorläger       50.000
Landslag      150.000
Juniorstöd landslag     25.000
Tävlingsverksamhet    100.000
Revisor       20.000
Utlägg verksamhetsansvarig    25.000
Övriga driftkostnader     15.000
Övriga idag ospecade projekt    30.000
Mediaaktiviteter      35.000
Ledarutbildning      50.000
Verksamhetsansvarig     270.000
Projekt paraidrott      35.000
 
      835.000 
 
 
Utfall      -65.500

*Uppskattad fördelning av Svenska Frisbeesportförbundet 

**Målsättningen är att rollen verksamhetsansvarig ska ansöka om 
och driva projekt som Riksidrottsförbundet tillhandahåller och på 
så sätt i förlängningen betala sig själv. 
Detta gäller även arbete med att få in sponsorer/partners till för-
bundets verksamheter.
Vi väljer i budgeten att sätta 0 på detta i och med att det i år 
kommer handla mycket om förberedelsearbete men målsättningen 
är ändå att när året summeras så ska vi ha fått in både sponsorer 
samt projektstöd.

Kontakt - Frågor?
 
Kontaktuppgifter hittas på  
www.svenskdiscgolf.se

Det går också bra och kontakta 
oss via Facebook 
www. facebook.com/SvenskDiscgolf


