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-Motion #2 ”Synliggör förbundets representanter vid nationel-
la tävlingar”
 

§ 13 FASTSTÄLLA VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET FÖR 
DET KOMMANDE VERKSAMHETSÅRET. 

§ 14 VAL 
a) Ordförande 2 år 
b) Två ledamöter på 2 år 
c) Tre personer till valberedning på 1 år 
d) Revisor på 1 år 
e) Verksamhetsrevisor på 1 år 
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STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE



Förbundet - Styrelse och arbetsgrupper under 2022
 

MEDIA & KOMMUNIKATION
 
Vi har under 2022 regelbundet publicerat nyheter på hemsida och Facebook samt 
även börjat jobba mer aktivt med Instagram. 
Hemsidan och Facebook är fortfarande våra två primära kommunikationskanaler ut 
till föreningarna men vi använder oss även av Instagram som ett komplement där 
kanske mer utövarna är målgruppen. 
 
Vi har även använt oss av Youtube för att nå ut med olika budskap, främst kring 
projekt eller tävlingsverksamhet.

TÄVLING
 
Tävlingsgruppen jobbade under 2022 med att hitta hållbara format för våra för-
bundstävlingar. 
Begränsade antal tävlingshelger, fler föreningar (gäller lag-SM), vårt avlånga land 
samt konkurrens från flera olika tävlingsformer och arrangörer är en utmaning att 
hantera vilket visade sig tydligt under 2022. Men förbundet lyckades arrangerades 
hela 14 tävlingar tillsammans med arrangörsföreningarna. 
Vi vill rikta ett stort tack till alla föreningar som under 2022 ställde upp och gjorde 
förbundets tävlingar möjliga. 

 

Styrelse 
Mattias Nilsson 
Linda Emanuelsson 
Fredrik Wihlborg 
Johan Wiberg 
Josefin Hallström

Landslag 
David Svärd - Förbundskapten 
Johan Sleman - Fysio/Tränare 
Mattias Nilsson - Samordnare/
Landslagsledningsstöd

Tävlingsgrupp 
Hanna Jansson 
Linda Emanuelsson 
Nicke Nyman 
Peter Bygde 
Stefan Swärd 
Fredrik Wihlborg

Tävlingsgrupp FPO 
Hanna Jansson 
Linda Emanuelsson 
Elina Rydberg 
Josefin Hallström



Totalt arrangerade förbundet tillsammans med lokala föreningar följande tävlingar 
-4 stycken deltävlingar Nationella Touren 
-SM-Individuellt MPO och FPO 
-Master SM 
-Junior SM 
-Par-SM 
-Lag-SM FPO och MPO 
-3 stycken Lag-SM kval MPO 
-1 Lag-SM kval FPO 
 
Resultat för förbundets tävlingar hittas på tjing.se samt pdga.com 
 

DAMSATSNING
 
Under 2022 gjordes 2 större satsningar på damer och hur vi ska få fler att våga ta 
steget att börja tävla samt hur vi ska få bättre tränings och tävlingsmiljöer för damer. 
 
Föredrag - Vi bjöd in alla tjejer/damer oavsett nivå till en fri föreläsning uppdelad på 
3 kvällar. Föreläsningen leddes av Anneli Östberg, föreläsare samt förbundskapten 
för orienteringslandslaget. 
Föreläsningens inriktning var idrottspsykologi med inslag av hur man får ihop sin 
vardag när man satsar på en idrott. 
 
Kartläggning - ”Varför har vi inte fått in fler tävlande tjejer senaste åren när sporten 
ökat i övrigt? Antal kvinnliga medlemmar i våra föreningar ökar men det har näs-
tan stått still när det kommer till tävlande. Hur kommer det sig?”. Det var frågorna vi 
utgick ifrån när vi påbörjade vår kartläggning kring våra tävlings och träningsmiljöer. 
Resultatet blev dokumentet ”Tävla på lika villkor”, där vi lyfter problem och lösningar.  
Kartläggningen hittas här:
https://www.svenskdiscgolf.se/wp-content/uploads/jet-engine-forms/4/2023/01/rapport_tavla_pa_
lika_villkor_version_1_0_1.pdf 
 
 
RF - SKOLSAMVERKANSPROJEKTET ”LEK DISCGOLF”

Projektet ”Lek discgolf” startade redan 2021 med att skapa Youtubefilmer samt 
PDF’er med lekar där discen var redskapet. Projektet är inte riktat mot idrottslärare 
utan mer åt rastaktiviteter och fritids.  
Under 2022 samt början av 2023 har vi skickat ut 685 gratis discgolfkit (bestående 
av 5 discar) till skolor över hela Sverige i samarbete med Latitud 64. Målsättningen 
är att man tillsammans med tidigare skapade Youtube-filmer ska inspirera barn att 
”leka discgolf”, att börja bekanta sig med vårt redskap för att förhoppningsvis senare 
bli mer intresserade och nyfikna och börja leta sig ut på våra riktiga banor. 
 
 



INSTRUKTÖRSUTBILDNINGAR

Under 2022 har vi haft 5 olika instruktörsutbildningar där Emil Isaksson varit utbil-
dare. 
 
Norrköping - 16 st licenserade instruktörer
Nybro - 18 st licenserade instruktörer
Uppsala - 8 st licenserade instruktörer
Värnamo - 11 st licenserade instruktörer
Järva (privat regi från föreningen) - 13 st licenserade instruktörer 
 
Vi har även gjort en utvärdering kring våra instruktörsutbildningar där vi kommit 
fram till att dom inte riktigt ger det vi önskat. Målsättningen har alltid varit att man 
ska gå dessa utbildningar för att senare starta igång en träningsverksamhet i sin 
förening. Men utvärderingen visar på att flera går utbildningen för sin egen del 
främst. Förändringar kommer därför göras kring upplägg under 2023. 

 
PARAIDROTT OCH DISCGOLF

Paradiscgolf har varit ett av våra större projekt under 2022. 
Det började med att Mattias Nilsson gick Parasportförbundets klassificeringsutbild-
ningar steg 1 och 2. 

I samråd med landslagets fysio/tränare Johan Sleman samt Johannes Kropf, para-
discgolfare från Tyskland så har vi tagit fram klasser samt rekommendationer kring 
banbygge. 
Dokumentet med våra klasser hittas här: https://www.svenskdiscgolf.se/var-verk-
samhet/paradiscgolf/ 
 
Vi har även inlett samarbete med Romele Discgolfanläggning som kommer bli för-
bundets pilotprojekt när det kommer till paradiscgolf anläggningar. Bygget av banan 
beräknas påbörjas första halvan av 2023. 
 
  

LANDSLAG & TALANG-/UTVECKLINGSLÄGER 
 
2022 har vi ingen tävlingsverksamhet för landslaget i och med att inget EM spela-
des. Men ett större arbete med landslag, struktur och upplägg har gjorts. 
 
Vi har tagit fram perioder för när en landslagsuttagning är aktiv. Landslaget beräk-
nas tas ut i september och man är med i landslaget till september nästföljande år. 
 
Vi har 3 landslag plus vårt utvecklingslandslag 
-Openlandslaget 
-Masterlandslaget (för åldersklasser 40 och uppåt)
-Juniorlandslaget 



 
Utvecklingslandslaget består av utvalda spelare främst från Openlandslaget men 
även delvis från juniorlandslaget. 
 
Vilka som ingår i vårt landslag finns att hitta på www.svenskdiscgolf.se. 
 
Utvecklingslandslaget - Samarbete med Finska Förbundet 
 
Förbundets största satsning på landslaget genom tiderna. Totalt 16 spelare från 
Sverige, 8 damer, 8 herrar fick chansen att åka till Finland och träna och göra tester 
tillsammans med finska landslaget under hösten 2022.  
Spelarna togs ut baserat på var man befann sig i sin utvecklingskurva samt lands-
lagsgruppens bedömning om hur man satsar och vilken potential man har att ta 
större steg framåt i sin discgolfkarriär. 
 
Målsättningen med lägret är att ge spelarna förutsättningar till en bättre försäsong, 
att vi tillsammans hittar nycklar till vad spelarna bör lägga extra fokus på för att kun-
na ta nästa steg. Vi hoppas även lägret bidragit till kontaktskapande mellan nation-
erna. Att man hittar spelare som kanske tänkt åka på samma tävlingar som en själv 
och man då kanske kan dela boende, hyrbil mm. 
Vi har också samlat in massa data från de olika testerna som vi över tid ska kunna 
analysera samt följa utvecklingen kring spelares fysik över tid. Inom discgolfen sak-
nas väldigt mycket forskning kring spelarnas fysiska egenskaper och hur det hänger 
ihop med resultat. Något som vi hoppas detta ska kunna hjälpa till och råda bot på. 

 
PARTNERS & SPONSORER 
 
Under 2022 togs material och nivåer för förbundssponsorer fram. Kontakt med före-
tag börjades tas. 
Det visade sig dock vara väldigt tufft att få företag att nappa och våga satsa på 
discgolfen. 
 
I början av 2023 (innan årsmötet) sattes en arbetsgrupp ihop för att lättare hitta 
arbetssätt framåt. 

TILLVÄXT

Sporten har fortsatt växa och vi har fått fler klubbar och även anslutna medlemmar 
i klubbarna. Som tidigare år har sporten växt mycket även utanför den organiserade 
verksamheten så där är det tyvärr svårt att få fram några direkta siffror. Men faktum 
är att ”pandemi bomen” inte har avstannat utan vi växer fortfarande kraftigt. 

Antal klubbar 137 (+24 jämfört med 2021)
Antal medlemmar hos klubbarna som valt discgolf som aktivitet 9104 (+1258 jämfört 
med 2021)



HEMSIDA
 
Större delen av hemsidan har fått sig en uppdatering i form av text och bilder. 

STYRELSEN

Styrelsearbetet har under året fungerat bra. Vi har fortsatt med våra regelbundna 
avstämningar via messanger. Väldigt lite ”problem” har dykt upp under året som sty-
relsen har behövt hantera utan större delen av arbetet har handlat om att godkänna 
och komma med synpunkter på arbeten som gjorts inom våra projekt.

65+
 
Vi blir äldre och äldre och håller oss friskare i Sverige men pensionsåldern är kvar. 
Det medför att vi har fullt friska och aktiva 65+’are ute i Sverige. Dock saknas aktivi-
teter inom idrottslivet för denna målgrupp. Något som Riksdagen och Riksidrottsför-
bundet uppmärksammat och skapat riktade medel kring. 
 
Inom discgolfen leder vi brist på ledare och frivilliga till våra tävlingar och förenings-
aktiviteter. Något som målgruppen 65+ skulle kunna hjälpa till med. 
 
Som ett första steg för vår satsning på 65+ skapades en inspirationsfilm som finns 
att hitta på förbundets Youtube. Vi har också sökt och blivit beviljade medel för att 
stödja ett 10-tal pilotföreningar att starta igång en verksamhet.  Projektet kommer 
sträcka sig över 2023.

 
VERKSAMHETSUTVECKLARE & ANSTÄLLDA
 
2022 var första året någon inom förbundet fick betalt för sitt dagliga arbete. Tidigare 
har endast tillfällig ersättning i några enstaka fall delats ut. 
Mattias Nilsson genom sitt egna bolag fakturerade förbundet för sin nedlagda tid 
(utanför det som faller inom styrelsearbete). Arbetstiteln blev Verksamhetsutveckla-
re.
 
Målsättningen var att ta reda på hur mycket mer kan vi åstadkomma om man kan 
lägga ner betald tid under dagen.  
Verksamhetsutvecklarens uppdrag var att närvara på RF’s träffar, söka RF-projekt-
medel. Driva och slutföra projekt och se till så styrelsens tankar och visioner realise-
ras. 
 
Detta var ett test under 2022 för att se om förbundet ska ta steget och bli arbetsgi-
vare under 2023. 
Styrelsen anser att testet fallit väl ut och man kommer under 2023 utöka till totalt 
två 50%-tjänster inom förbundet. Allt för att vi som idrott ska kunna ta nästa stora 
kliv. 



 
TÄVLINGSLICENS 
 
Då Idrottonline kommer sluta stödja licenshantering 2024 så har vi gett Tjing upp-
draget att ta fram en licenshantering för oss som kommer vara klar och aktiv senast 
till säsongstarten 2024. 
 
Vi har även beslutat att återinföra spelarförsäkring för de som löser tävlingslicens. 
Försäkringen är aktiv 2023. 
 
 
EKONOMI 
 
Vi har några år nu med en sund och bra ekonomi där förbundets egen kassa fyllts 
på. 2022 beräknade vi ha ett lite tuffare år i och med testet av ”anställd”. Men verklig-
heten blev något helt annat. 
En bidragen faktor var att Svenska Frisbeesportförbundet fick mer pengar än vad 
som först beräknades, något som sen går tillbaka till grenförbunden. Testet med 
Verksamhetsutvecklare gav också mer projektpengar än vad vi budgeterat med. 
Förbundet gör dock fortfarande av med för lite pengar. Vi har vissa riktlinjer att för-
hålla oss till när det kommer till vad vi lägger våra pengar på vilket gör det svårt om 
vi inte driver projekt inom vissa områden. I kommande verksamhetsplan finns mer 
att läsa om detta. 
 
På kommande 3 sidor hittas balans och resultatrapport.



Sida 1  (1)
Utskriven: 2023-01-18 10:36:55

SVENSKA DISCGOLFFÖRBUNDET 802506-2467
Vald period: Hela räkenskapsåret
Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31
Senaste ver.nr: A323, E399

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
0,00 0,00 31 730,00 31 730,001510 Kundfordringar
0,00 0,00 -1 449,00 -1 449,001680 Andra kortfristiga fordringar

S:a Kortfristiga fordringar 0,00 0,00 30 281,00 30 281,00

Kassa och bank
1 466 658,28 1 466 658,28 1 018 263,68 2 484 921,961930 Föreningskonto

S:a Kassa och bank 1 466 658,28 1 466 658,28 1 018 263,68 2 484 921,96

S:a Omsättningstillgångar 2 515 202,961 048 544,681 466 658,281 466 658,28

S:a TILLGÅNGAR 2 515 202,961 048 544,681 466 658,281 466 658,28

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

Ändamålsbestämda medel
-1 313 941,28 -1 313 941,28 0,00 -1 313 941,282098 Vinst/förlust föregående år

S:a Ändamålsbestämda medel -1 313 941,28 -1 313 941,28 0,00 -1 313 941,28

S:a Eget kapital -1 313 941,280,00-1 313 941,28-1 313 941,28

Skulder
Kortfristiga skulder

0,00 0,00 -1 011,19 -1 011,192420 Prispengar EM2005
0,00 0,00 -30 000,00 -30 000,002440 Leverantörsskulder

-149 717,00 -149 717,00 149 717,00 0,002880 Skuld erhållna bidrag
0,00 0,00 -3 137,44 -3 137,442881 Prispengar EM2005

-3 000,00 -3 000,00 6 000,00 3 000,002990 Övriga upplupna kostnader och förutbe
S:a Kortfristiga skulder -152 717,00 -152 717,00 121 568,37 -31 148,63

S:a Skulder -31 148,63121 568,37-152 717,00-152 717,00

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-1 345 089,91121 568,37-1 466 658,28-1 466 658,28

Beräknat resultat: 0,00 0,00 1 170 113,05 1 170 113,05



Sida 1  (2)
Utskriven: 2023-01-18 10:36:49

SVENSKA DISCGOLFFÖRBUNDET 802506-2467
Vald period: Hela räkenskapsåret
Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31
Senaste ver.nr: A323, E399

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
90,003010 Försäljning

312 754,003013 Ind. SM
96 500,003014 Anmälningsavgift Lag-SM
5 513,003016 NT

12 055,193017 Landslag
5 250,003018 Utvecklingsläger

72 600,003610 Medlemsavgift
S:a Nettoomsättning 504 762,19

Aktiverat arbete för egen räkning
739 804,003820 Organisationsstöd (via SFF)
430 382,503821 Verksamhetsstöd B&U (via SFF)
92 738,503822 Verksamhetsstöd Vuxen (via SFF)

400 000,003824 Skolsamverkan
215 700,003825 Återstartsstöd
276 660,003890 SDGF licens
21 800,003891 SDGF licens dam
6 100,003892 SDGF licens junior open

500,003893 SDGF licens junior dam
139 115,003899 PDGA

S:a Aktiverat arbete för egen räkning 2 322 800,00

Övriga rörelseintäkter
9 828,003990 Övr ersättningar och intäkter

S:a Övriga rörelseintäkter 9 828,00

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 2 837 390,19

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-225 000,004009 Tjing
-16 694,744010 Inköp materiel och varor

-237 129,004013 Ind. SM
-46 000,004014 Lag SM
-45 120,004015 Par SM

-266 056,004016 Nationella Touren
-51 365,004022 Priser - Medaljer

-100 000,004824 Skolsamverkan
-15 000,004825 Damsatsning
-81 464,004830 Utbildning
-43 297,004898 Landslag

-195 008,404899 PDGA
S:a Råvaror och förnödenheter -1 322 134,14

1 515 256,05Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-1 856,005800 Resekostnader
-732,006250 Porto
-999,006410 SDGF styrelse

-45 000,006420 Revisionsarvoden



REVISORERNAS BERÄTTELSER
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Verksamhetsrevision för Svenska Discgolfförbundet för året 2022 
 

Undertecknad, utsedd av årsmötet att granska förbundets verksamhet under verksamhetsåret 2022 
avger följande rapport.  

 Jag har tagit del av förbundets informationsflöde under året.  

Enär revision inte givit anledning till anmärkning, tillstyrker jag att styrelsen beviljats ansvarsfrihet för 
den tid revisionen omfattar.  
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Revisor utlåtande från BDO finns som egen bilaga.



Sida 2  (2)
Utskriven: 2023-01-18 10:36:49

SVENSKA DISCGOLFFÖRBUNDET 802506-2467
Vald period: Hela räkenskapsåret
Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31
Senaste ver.nr: A323, E399

Resultatrapport

Perioden

-74 139,006540 IT-tjänster
-205 200,006550 Konsultarvoden
-12 467,006570 Bankkostnader
-4 750,006590 Övriga externa tjänster

S:a Övriga externa kostnader -345 143,00

S:a Rörelsens kostnader -1 667 277,14

1 170 113,05Rörelseresultat före avskrivningar
1 170 113,05Rörelseresultat efter avskrivningar
1 170 113,05Resultat före finansiella intäkter och kostnader
1 170 113,05Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
1 170 113,05Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
1 170 113,05Resultat före skatt

Beräknat resultat: 1 170 113,05



ÅRSAVGIFT 



Styrelsen föreslår att årsavgiften för föreningar under 2024 ska vara 
oförändrad. 
Nuvarande 300:- per förening och år.



MOTIONER



Motioner

Motion #1 - Skellefteå Discgolf 
Gör ett likadant slutspel för både A och B pool i Lag-SM
 
Under Lag-SM Dam i Örebro hösten 2022 saknade vi att vi inte fick en tydlig place-
ring.
 
Vi föreslår:
Att man spelar på samma sätt som i A slutspelet och att alla lag får en slutplacering. 
Se nedan.

A-slutspel = 8 lag    B-slutspel = 8 lag
Omgång 1: Kvartsfinaler [K]   Omgång 1: 16-delsfinaler [S] 
K1 (A1 - C2)     S1 (A3 - C4) 
K2 (D1 - B2)     S2 (D3 - B4)
K3 (C1 - D2)     S3 (C3 - D4) 
K4 (B1 - A2)     S4 (B3 - A4) 

Omgång 2: Semifinaler [S]   Omgång 2: Åttondelsfinaler [Å] 
och placeringsmatcher [P]   och placeringsmatcher [P] 
S1 (vK1 - vK2) [v - vinnare]   Å1 (vS1 - vS2) [v - vinnare] 
S2 (vK3 - vK4)     Å2 (vS3 - vS4) 
P1 (fK1 - fK2) [f - förlorare]   P1 (fS1 - fS2) [f - förlorare] 
P2 (fK3 - fK4)     P2 (fS3 - fS4) 

Omgång 3:     Omgång 3:
Final (vS1 - vS2)     Direktkvalificerade 9-10 Plats (vÅ1 - vÅ2) 
3-4 Plats (fS1 - fS2)    11-12 Plats (fÅ1 - fÅ2)
5-6 Plats (vP1 - vP2)    13-14 Plats (vP1 - vP2) 
7-8 Plats (fP1 - fP2)   15-16 Plats (fP1 - fP2)



Styrelsen utlåtande:
Upplägg på lag-SM har ändrats flera gånger och med fler föreningar ökar 
åsikterna kring upplägg och ”hur det borde vara”. 
Vi får varje år in förslag för ändringar både till styrelsen och till tävlings-
gruppen. 
 
Nuvarande upplägg för slutspelet finns att läsa här https://www.svensk-
discgolf.se/wp-content/uploads/jet-engine-forms/5/2022/12/2022-12-11-
Lag-SM-Regler.pdf 
Dagens format är framtaget för att skapa en spänning och ge varje match 
ett större värde även för de lagen som inte tar plats i A-slutspelet. 
Med dagens upplägg kan man fortfarande kvalificera sig till nästa års 
Lag-SM slutspel även om man förlorar sin första match i B-slutspelet. Nåt 
som ger fler lag nåt att spela för längre. Även med 2 förluster i slutspelet 
kan den sista matchen vara av betydelse. Nåt som inte skulle ske med 
föralget i motionen. 
 
Placeringar blir det även i nuvarande B-slutspelet, men flera lag på delade 
platser. 
 
En eventuell ändring bör gälla först 2024 då vi har avtal med SM-veckan 
och arrangör ang upplägg för 2023. 
 
Styrelsen yrkar avslag på motionen med motiveringen att: 
Att ändra upplägg kring tävlingsverksamheten kräver eftertänksamhet, 
planering samt att man har en klar bild över situationen. Vi bedömmer 
inte att man på ett bra sätt kan förbereda ett årsmöte och dess deltagare 
på detta. Vi har en tävlingsgrupp som hanterar frågor som dessa och vi 
anser att det är så det ska fungera. 
Förslag på andra upplägg kring våra tävlingar kan alltid skickas in till täv-
lingsgruppen som då tittar på eventuella förändringar utefter de förutsätt-
ningar som finns.  
 
Att göra en ändring för lag-SM på årsmötet som sen ska gälla för 2024 när 
vi idag inte vet nåt om ort eller intresse från föreningar skulle kunna leda 
till problem och inte ge bästa möjliga format för tävlingen. 
Exempelvis om MPO eller FPO inte skulle få tillräckligt med lag som vill 
delta. 
 
Styrelsen yrkar därför på avslag av motion #1 ”Gör ett likadant slutspel för 
både A och B pool i Lag-SM”



Motion #2 - Skellefteå Discgolf  
Synliggör förbundets representanter vid nationella tävlingar
 
Under de individuella mästerskapen som hölls i Skellefteå sommaren 2022, framgick 
inte på ett tydligt sätt att vi hade förbundets representanter på plats.
 
Då sporten får fler och fler utövare är viktigt att vi visar upp vår innersta kärna, för-
bundet, på ett bra sätt.
 
Vi föreslår:
Att representanter från förbundet bör ha en jacka, tröja, t-shirt där det med hjälp av 
tryck framgår att personen representerar förbundet samt vad personen heter.
Att det på varje mästerskap bör finnas en representant från förbundet närvarande.



Styrelsen utlåtande:
Under SM i Skellefteå 2022 hade förbundet inga representanter på plats 
offciellt. 
De som var där från styrelse eller tävlingsgrupp var där som tävlande, 
anhörig eller publik. 
 
Förbundet har redan sen 2 år tillbaka kläder som används där man i sin 
roll av förbundsrepresentant deltar i officiella sammanhang 
 
I vår verksamhetsplan finns tävlingsverksamheten som en del där vi har 
för avsikt att anställa en person på 50% som kommer närvara och jobba 
på förbundets tävlingar. Nåt som inte var officiellt när motionen skrevs. 
 
 
Styrelsen yrkar avslag på motionen med motiveringen att: 
Det är svårt att ställa kravet på personer som har en roll inom förbundet 
att bära speciella kläder under tävling. Detta då flera av de som har upp-
drag inom förbundet tävlar aktivt och har andra aktörer de vill eller behö-
ver visa upp i första hand. 

Är man på plats privat kan man också känna ett behov av att vara där 
”anonymt” och inte behöva svara på förbundsfrågor om man exempelvis 
deltar i tävlingen som spelare eller är arrangör ifrån sin förening. 

I de fall förbundets representanter närvarar officiellt så bär man redan 
idag förbundskläder. Vi har dock inte profilkläder som passar i alla väder, 
så ibland kan det vara så att dessa inte syns, vid exempelvis regn eller 
kyla. 

I verksamhets- och den ekonomiska planen finns det förslag på anställa 
en tävlingsansvarig som kommer närvara på tävlingar.

Styrelsen yrkar därför på avslag av motion #2 ”Synliggör förbundets re-
presentanter vid nationella tävlingar”
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Verksamhetsplan med ekonomisk plan 
(budget)  

ANSTÄLLDA, FÖRBUND & STYRELSE 
 
Med en delvis ny styrelse kommer arbetssätt ses över samt se över kommande 
fokusområden. 
 
Målet är att förbundet blir arbetsgivare under 2023 där vi börjar med att anställa 2 
stycken 50%-tjänster. 
-Verksamhetsutvecklare med fokus på att driva projekt och hitta inkomster via olika 
insatser. 
-Tävlings och utbildningsansvarig med fokus på förbundets tävlingsverksamhet 
samt våra utbildningar. 

TÄVLING
 
Med fler aktörer som driver tävlingar behöver förbundet göra en utredning kring hur 
tävlingsklimatet är i Sverige. Det finns föreningar som kontaktat förbundet och känt 
sig överkörda och utnyttjade av arrangörer. Nån form av struktur och regelverk kring 
tävlingar i Sverige bör tas fram under 2023 tillsammans med föreningar och arrang-
örer. 
 
Förbundets egen tävlingsverksamhet - Vi bör se över vår egen verksamhet och titta 
på framtiden, hur ska våra tävlingar drivas och mot vilken målgrupp? Ska vi kon-
kurera mot privata aktörer och vilket ansvar har vi som förbund att erbjuda vissa 
tävlingar? 
Hur kan vi få våra tävlingar mer attraktiva? Ett större arbete kring tävlingsverksam-
heten kommer göras med en anställd tävlingsannsvarig som kommer närvara på de 
flesta av förbundetstävlingar. 
 
Inköp av material för tävlingsverksamheten kommer göras för att skapa tydligare 
och mer attraktiva arrangemang. Vi har för avsikt att köpa in en släpvagn som gör 
det lättare att transportera flaggor, tält mm mellan tävlingarna. 

 
UTBILDNING
 
Vi kommer erbjuda minst 4 instruktörsutbildningar under 2023. 
 
Vi kommer också se över vilka utbildningar som förbundet ska erbjuda föreningar 
och dess medlemar. Önskemål finns tex kring TD-utbildning samt parasport/para-



discgolf utbildningar. 
Målsättningen för 2023 är att ha utbildningsmaterial klart för minst 2 utbildningar till 
förutom befintlig instruktörsutbildning. 

 
PARASPORT / PARADISCGOLF
 
Vi kommer fortsätta vår satsning mot paradiscgolf under 2023.  
Främsta målsättningar inom området är att skapa oss mer kunskap, stödja och 
supporta föreningar som vill påbörja en anpassning av sin bana (eller nybyggnation) 
samt utbilda föreningar. 
 
Vi ska även ta fram en film som kan inspirera föreningar att titta lite extra på mål-
gruppen. 
 
Hemsidan ska uppdateras med en lista på paradiscgolf vänliga banor och eventuella 
föreningar som har aktiviteter för målgruppen.

 
65+
 
Arbetet med målgruppen 65+ fortsätter. Förbundet har fått beviljat stöd från RF som 
ger oss möjlighet att starta igång pilotprojekt för ett tiotal föreningar. Målsättningen 
är att ta fram ett koncept som är hållbart och ger fler föreningar förutsättning att 
driva verksamhet mot målgruppen.

PARTNERS & SPONSORER 
 
Under 2023 måste arbetet mot sponsorer och partners fortsätta. Det kommer bli en 
viktig inkomstkälla för förbundet i och med anställningarna. 
Det har visat sig vara rätt svårt att få företag att våga satsa på discgolfen så vi behö-
ver hitta vägar framåt här. 
 
I början av 2023 sattes en arbetsgrupp ihop som kommer fortsätta arbeta med frå-
gan. 

 
RIKSIDROTTSFÖRBUNDET (RF) 
 
Vi ska under 2023 fortsätta vara aktiva och närvara på så mycket träffar vi kan som 
RF erbjuder. 
 
Viktigt för förbundet är att fortsätta ha en hållbar eknomi. En stor del i det är att vara 
aktiv och ta del av projekt som erbjuds från RF.  
 



DISTRIKTFÖRBUND 
 
Svenska Frisbeesportförbundets distrikt har varit (med nåt enstaka undantag) vilan-
de under flera år. Nu ser det ut som distrikten sakta börjar bli lite mer aktiva. Vi som 
förbund bör vara närvarande och stöttande samt dela med oss till distrikten vilka 
projekt vi har på gång och hur vi önskar att distrikten jobbar mot föreningar kring 
dessa.   
 
 
VISION 2023 
 
För några år sedan tog dåvarande styrelse fram en vison kring var förbundet och 
Svensk Discgolf skulle vara 2030. Den visionen kommer styrelsen utvärdera och 
uppdatera utefter hur vi ligger till då mycket har hänt med vår idrott under dessa år.

SOCIALA MEDIER SAMT KOMMUNIKATIONSKANALER 
 
Sociala medier är en viktiga kommunikationskanaler för förbundet. Men idag saknas 
en riktig strategi och policy kring hur vi ska använda våra sociala medier och kom-
munikationskanaler så som Instagram, Facebook och Youtube. 
Styrelsen kommer ta fram en strategi och policy hur detta ska skötas kring uppdate-
ringar och ”ton” i våra inlägg. 

 
JUNIORER & BARN 
 
Sen pandemin har juniorverksamheten inom förbundet varit ett eftersatt arbete. 
Under 2023 kommer förbundet se över hur vi kan stödja föreningarna mer i sin verk-
samhet kring juniorer och vi kommer även se över hur förbundet själva ska bedriva 
verksamhet mot målgruppen. 
Minst en riktad satsning mot målgruppen bör göras. 
 
Vårt proejkt ”Lek Discgolf” kommer fortsätta nu med ökad inriktning mot förening-
arna. Målsättningen är att hitta föreningar som kan tänka sig arbeta aktivt mot sko-
lor som tagit del av vårt projekt. Utbildning samt en lista på hemsidan på föreningar 
kommer tas fram.  

 
DAMER 
 
Vår satsning på damer och få in fler damer både i sporten och tävlingsverksam-
heten kommer fortsätta under 2023. 
Exempel på aktiviteter är 
-Föredrag 
-Fortsätta utveckla arbetet ”Tävla och träna på lika villkor”



LANDSLAG & ELIT 
 
Under 2023 kommer landslagsfokus vara på Europamästerskapen samt vårt samar-
bete med Findska förbundet och vårt utvecklingslandslag. 
Hur vi ska fortsätta vårt samarbete samt utvärdera vad samarbetet gett så här långt.  
 
Dialog med våra landslagsspelare kring vad dom kan tänkas vilja ha stöd i (förutom 
eknomi) av förbundet kommer tas. 
 
 
INTERNATIONELLA RELATIONER 
 
Vilka av de internationella organisationerna ska förbundet vara en del av? Hur ska 
våra samarbeten se ut med våra kollegor främst i Europa. Detta är nåt som styrelsen 
kommer titta närmare på under 2023. Historiskt har Sverige inte varit så imponerad 
av de internationella organisationerna som finns och valt aktivt att stå utanför. Men 
saker kan ha ändrats och detta bör utredas. 
 



Ekonomisk plan 
 
 
Intäkter 
Organisationsstöd     730.000 
Verksamhetsstöd Barn & Unga   430.000 
Verksamhetsstöd Vuxen    100.000 
Återstartsstöd     400.000 
Projekt RF      250.000 
Sponsorer        80.000
SDGF Tävlingslicens    300.000

Intäkter totalt     2 290.000 
 
 
 
Utgifter och kostnader 

Daglig verksamhet och drift   150.000
Tävlingsverksamhet    750.000 
Utbildning      200.000 
Landslag      400.000 
Barn och ungdom     200.000 
Paradiscgolf     400.000 
+65       150.000 
Ospecificerade projekt    50.000 
Övriga kostnader för verksamheten  200.000
Tex delar av lön Verksamhetsutvecklare och 
eventuella fysksika möten för styrelse och arbetsgrupper
 

Utgifter och kostnader totalt   2 500.000

Som ni ser ger vår ekonomiska plan ett negativt resultat. Det beror delvis på större 
engångsinköp för tävlingsverksamheten samt att vissa intäkter för projekt som kom-
mer drivas under 2023 bokfördes som intäkt under 2022. Vi har ett bra eget kapital 
och bedömer därför detta inte som ett stort problem. Vi har också goda förhopp-
ningar om att få in mer medel under projekt än vad som är budgeterat. Skulle vi tex 
få en klädsponsor till landslaget sänks även den utgiftsposten rejält. 
 
 



VAL



Valberedningen har under 2022 bestått av Martin Rash, Thomas 
Carlqvist, Maria Volmari
 
Ledamöter med tid kvar på sin mandatperiod:

Johan Wiberg (1 år) 
Josefin Hallström (1 år) 

Valberedningensförslag 
 
a) Ordförande 2 år 
Förslag: Fredrik Wihlborg 

b) Två ledamöter på 2 år 
Förslag 1: Linda Emanuellson 
Förslag 2: John Hall Määttä 
 
c) Tre personer till valberedning på 1 år 
Förslag: Thomas Carlqvist, Maria Volmari 
Skulle årsmötet inte hitta en tredje så föreslår styrelsen att man låter verksamhets-
ansvarig hjälpa valberedningen.  

d) Revisor på 1 år 
Förslag: Thomas Järndal, BDO 

e) Verksamhetsrevisor på 1 år 
Förslag: Per Henriksson



TACK FÖR 2022 
 

/STYRELSEN


