
   MOTIONER Årsmöte 2023

(1) Motion klubbstugan 



(2) Motion lag-SM

De senaste åren har budgeten för lag-SM varit 5000 kr för klubbkläder och 5000 kr för bidrag till 

resa och/eller boende per lag, samt att klubben betalar anmälningsavgiften. 

Idag ser tävlingen lite annorlunda ut än när detta beslut togs. Det är numera både ett herrlag och 

ett damlag, men framför allt ska lagen ofta spela både kval och själva SM-tävlingen, vilket medför 

högre kostnader. Ambitionen är att UFDK ska finnas representerade på dessa tävlingar.

Förslaget är därför att höja bidraget till 15 000 kronor per lag utöver anmälningsavgifter för att 

täcka en del av kostnaderna för resa, boende och klubbkläder.

samt budgetera för en totalkostnad per år på 32 000 kronor för båda lagen.  

Vid behov kan styrelsen ta beslut om att omfördela pengarna, exempelvis beroende på 

kvalresultat. 

Styrelsen UFDK



(3) Motion Amatör lag-SM

Bidrag och Utlägg för större tävlingar där  man 

representerar Klubben UFDK.  Amatörnivå inom Sverige. 
den 9 december 2022 

Specifik hänvisning för denna motion är till Swedish Amateur TEAM Championship  Men skulle 
även kunna anpassas för t.e.x. Swedish Amateur Championship  

Jag anser.  

Att Klubben Ufdk bör bidra med stöttning av utlägg vid större tävlingar (ej tourspel) där 

man  representerar Ufdk  

I dessa utlägg bör Anmälningsavgift, reseersättning (enlig Skatteverkets 

prisbasbelopp)  samt ett tillägg för 400kr/dag för att täcka del av Logi och mat vd 

resan om tävlingen  pågår mer än en dag.  

Att klubben Ufdk tillgodoser spelarna som representeras möjlighet till att låna kläder (piké /t-

shirt  eller skaljacka) vid dessa tillfällen.  

Att klubben jobbar för att skapa möjligheter för alla amatörspelare att få utvecklas i sporten 

genom  att driva denna fråga och motion.  

Att klubben står, redan från start, för anmälningsavgiften så spelande lag inte behöver ligga ute 

med  pengar för att sedan söka om ersättning.  

Att klubben ska ta ställning till om eventuella prispengar som vinns av spelarna ska gå tillbaka

till  klubben för vidare utveckling eller till spelande lag/individ.  

Bakgrund samt info  

Då större delen av medlemmar i klubben är amatörer så bör vi även kunna bidra något med 

att  hjälpa dessa till att utvecklas inom sporten genom att hjälpa till ekonomiskt vid dessa 

tillfällen.  

Då klubben i dagsläget ha en budget för Lag SM (samt individuella SM?) så anser jag att 

klubben bör  skapa en budget även för Amatör SM samt Amatör Lag SM. Som spelande 

lag/spelare kan man då  ansöka om att få ta del av detta bidrag.  

Om klubben anser att representerade spelare inte då ska ta del av eventuellt prisbord ska då

detta  tydligt framgå. (finns en del orsaker till att det kan vara svårt för amatörer att ta emot

pengar som  vinst vid dessa tillfällen)  

Om mer info önskas så kan man höra av sig till undertecknad. 

Marcus Andersson Mob: 0769-486627 Mail: marcus_andersson_@outlook.com 



(4) Motion styrelseval

Motion till årsmöte för Uppsala Frisbee Disc klubb februari 2023 – Val av styrelsen

Förslag till årsmötet om att ändra valförfarande kring ledamöter i styrelsen. De senaste åren har det 
varit en ständig omsättning på ledamöter, vilket gör att exempelvis arbete med längre projekt 
försvåras. Om samma styrelse skulle sitta under en längre tid skulle både kontakter och kunskap 
lättare utvecklas och bibehållas inom styrelsen.  

I dagens stadgar står att styrelsen ska bestå av en (1) ordförande och minst två (2), högst sex (6) 
övriga ledamöter, 0 suppleanter. Alla dessa väljs för en tid av ett (1) år. 

Förslaget är att ändra detta till att 
Välja ordförande och halva styrelsen (1-3 ledamöter) på en period av två (2) år, och nästföljande år 
välja halva styrelsen (1-3 ledamöter) också på två (2) år, för att få en överlappning av ledamöter.  

Därtill införa en (1)- två (2) ersättare som är adjungerade till mötena, men endast har rösträtt vid 
frånvaro av ordinarie ledamot. Dessa ska väljas som första ersättare, respektive andre ersättare och 
sitta på en period av ett (1) år. Vid ordinarie ledamots bortfall träder ersättare in som ordinarie 
ledamot enligt vald ordning, och ersättarplatsen blir vakant.

Nina Engström Åslund
styrelseledamot 

Kristoffer Engström Åslund 
styrelseledamot



(5) Motion logotyp

Motion om ny logotyp till klubben

Min motion vill se över klubbens logotyp. Nuvarande logotypen har inte förändrats sedan 
klubbens start och har absolut tjänat sitt syfte. Men nu det är dags att se till framtiden och 
ha en logga som:

• Sticker ut ur mängden och väcker uppmärksamhet och nyfikenhet.

• Stärka klubbens varumärke, både digitalt såväl som på banorna.

• Ökar benägenheten för medlemmar att vilja bära märket. Både i klubbkläder och på 
väskor.

Nedan är mitt förslag på en uppdaterad logotyp

.
Tanken bakom logotypens utförande, örnen för Uppland och frihetskänslan i sporten. 
Träden för vår vackra natur på banorna sedan vårt namn tydligt samt grundåret för att 
betona att klubben är väl etablerad.

Med vänliga hälsningar
Linus Lundqvist



Styrelsens kommentarer till motionerna

1. Utbyggnad klubbstugan

Styrelsen anser att en upprustning/utbyggnad av uteplatsen kring klubbstugan vid ultunabanan 

skulle gynna klubbens intressen. Vi skulle få en bra och inbjudande 1:a tee, cykelställ samt 

fika-/matplatser som vore trevliga att nyttja vid exmeplevis “spring disc” och klubbmästerskap.

Styrelsen yrkar på bifall för denna motion.

2. Lag-SM

Styrelsen anser att det är viktigt att UFDK är representerade på Lag-SM och yrkar på att motionen 

bifalles.

3. Amatör lag-SM 

Då detta event drivs av en privat aktör med vinstintresse och inte är en officiell SM-tävling 

anordnad av förbundet, anser styrelsen att kostnaden enligt denna motion blir för stor samt svår att 

begränsa. Styrelsen yrkar på avslag för denna motion.

4. Styrelseval 

Styrelsen anser att motionen skulle bidra till en ökad kontinuitet i styrelsearbetet och yrkar på bifall 

av motionen.

5. Ny logotyp

Styrelsen anser att detta kan vara en bra idé, men föreslår att vi tar beslut att under året låta 

medlemmar komma med förslag på en ny klubb-logotyp. Därefter kan styrelsen göra ett urval 

utifrån ett antal kriterier och sedan låta medlemmarna rösta.


