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Styrets innstilling vedr. forslag om rekrutteringsbaner 
 

Grenstyret i Disksport Norge har på styremøtet onsdag 14. mars 2012 evaluert forslaget fra 
Ekeberg Sendeplateklubb, Stovner Frisbeeklubb, Skjerstad Frisbeeklubb og Langevåg IL 
som omhandler rekruteringsbaner. Styret ser engasjement og flere gode ideer i det 
fremlagte forslaget. Det er imidlertid flere faktorer som gjør at styrets flertall er imot 
forslaget. En side ved forslaget som styret ser på som problematisk, er at det retter seg i all 
hovedsak mot diskgolf. Disksport Norge har i oppgave å ivareta alle grener innen disksport. 
Videre ser styret på arbeidsoppgavene beskrevet i forslag til vedtak som altfor omfattende 
til å gjennomføres innenfor de tidsrammer som en 40 % stilling gir. Andre punkt som styret 
ser på som utilstrekkelig er forslagets krav til årlig rapportering til årsmøtet og fravær av 
krav til dokumentasjon.  

 
Det er imidlertid forslagets mangel på direkte tilknytning til rekruttering som styret ser på 
som mest problematisk. Styret mener målsetningene som er gitt i forslaget ikke er direkte 
knyttet til rekruttering. Når Disksport Norge som organisasjon skal investere beløp i den 
størrelsesorden som det her er snakk om, må man få noe igjen. At man gjennom baner får 
rekruttering i from av økt aktivitet er det liten tvil om. Det er imidlertid ingen garanti for at 
organisasjonen Disksport Norge vil få økt medlemsmasse gjennom oppføring av 
rekrutteringsbaner slik organisasjonens klubber per dags dato tenker.  

 
Styret mener det ikke er ansvarlig å bruke opp mot 50 % av oppspart egenkapital på et 
prosjekt der man som organisasjon ikke har noen garanti for egen gevinst. Dette er ikke 
fornuftig for Disksport Norge som organisasjon, og ikke en korrekt risiko å ta overfor de 
andre grenene innenfor disksport som Disksport Norge har et ansvar overfor. 


