Sveriges Modellflygförbund

SMFF 50 år
Protokoll från:
SMFF:s
Jubileums FörbundsMöte
2007-03-25
Plats:
Quality Hotel, Arlandastad
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1. Mötets öppnande.
Bengt Lindgren, SMFF ordförande, önskade alla närvarande välkomna till
jubileumsförbundsmötet - det 50’e Förbundsmötetmötet - och öppnade mötet kl 09.05.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Sune Persson och till sekreterare valdes Pelle
Scherdin
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
Som justeringsmän valdes Björn Friberg och Antero Hurtig
4. Val av två personer som jämte justeringsmännen är rösträknare.
Till dessa valdes Mikael Hansson och Lars Göran Olofsson
5. Fråga om förbundsmötet är stadgeenligt utlyst.
Mötet fastslog att så var fallet
6. Fastställande av röstlängd.
Marie Bagge, SMFF expedition, meddelade att ca 38 klubbar med totalt ca 59 ombud
skulle vara närvarande. Några föranmälda mötesdeltagare hade då ännu inte anlänt.
Röstlängden fastställdes senare under mötet till 37 närvarande klubbar med totalt 57
ombud.
7. Förbundets verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen godkändes med följande korrigeringar.
- punkt 5.3.3.1; Årets Svenska mästerskap i friflyg arrangerades av AKM.
- punkt 5.3.3.3; Slutsegrare i F1G blev Bengt Stibner, AKM
- punkt 5.6, Stora grabbar, sid 27 och 28, RC-grenens lista är vid denna tidpunkt
inte komplett.
8. Förbundets ekonomiska berättelse för det senaste räkenskapsåret.
Posten kontorsmateriel under ”Budget 2007” föranledde en del frågor och debatt men
reddes ut i pausen, då det som man misstänkte var en felskrivning. Budgeterat för
2007 ska posten PR innehålla totalt 90 000 kronor istället för 10 000 kronor, och i
posten kontorsmateriel ska det stå 37 000 kronor istället för 117 000 kronor.
Balans och resultaträkningen genomgicks varefter förbundsmötet godkände den
ekonomiska berättelsen.
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9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisionsberättelsen lästes upp för mötet i vilken ingick ett tillstyrkande av att låta
förbundsmötet bevilja SMFF styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarfrihet.
11. Behandling av förslag till mötet.
- 8.1 Medlemsavgifter.
Innan beslut togs förekom en viss diskussion om hur fördelningen ser ut mellan
antalet tävlingspiloter och övriga ”hobby-flygare”. I sakfrågan förelåg dels
styrelsens förslag och dels en motion från Ovansiljans modellflygklubb enligt
punkt 9.3.6 i agendan, motion nr 6. Dessa kom att ställas mot varandra.
Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. Avgifterna fastställdes enligt
punkt 15 nedan i detta protokoll.
- 8.2 Nytt verksamhetsområde.
Efter kort diskussion avseende namnet på det nya verksamhetsområdet beslöt
mötet att med ändring av namnet från ”Bredd” till ”Sport/Hobby”att godkänna
styrelsens förslag. Beslutet föranledde även ändring av stadgarna. I styrelsen
förslag införlivas det nya verksamhetsområdet i stadgarna i 2 §
Verksamhetsinriktning och 32 § Uppgifter. Mötet beslöt att ändra stadgarna i
enlighet med detta.
- 8.3 Förslag angående medlemskap
En lång debatt fördes där ett flertal debattörer deltog. Detta mynnade ut i att
styrelsens förslag ställdes mot en motion från Västerås Modellflygklubb enligt
punkt 9.1 i agendan. Beslut togs, efter votering, att stödja styrelsens förslag och
därefter beslutade mötet att den befintliga, gamla, texten i stadgarna enligt § 37
ska gälla fortsatt.

- 8.4 Förslag angående ändring av § 20
Ordf Bengt Lindgren redogjorde kort för bakgrunden till förslaget varefter mötet
beslutade att stödja styrelsens förslag. Det innebär att en enskild medlem kan
lämna förslag och motioner direkt till förbundsmötet istället för att detta ska ske
via den egna klubben
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- 8.5 Tävlingsavgifter, (för 2008)
8.5.1 Friflyg.
Beslut enligt förslag: 100 kr för senior i klasserna F1A, B,C,D och E. Övriga
klasser 20 kr för seniorer. Inga avgifter för juniorer
8.5.2 Linflyg
Beslut enligt förslag: 40 kr per klass och tävling för seniorer och 20 per klass
och tävling för juniorer
8.5.3 Radioflyg
Beslut enligt förslag: Oförändrade avgifter enligt RC-licens, 150 kr per år.
- 8.6 Nationella regler i Linflyg
Mötet beslutade att godkänna Linflygets regelbok innefattande den nya klassen
Combat 1.5
- 8.7 Förslag på underområden, UO, inom verksamhetsområde, VO, RC
Punkten behandlades under punkt 17 i agendan, se nedan.
- 8.8 Förslag från underområden
8.8.1 Förslag 1. F4C Skala
Mötet beslutade enligt förslaget att ändra texten i uttagningsregler för landslag i
F4C till: Minst 3 tävlande måste vara anmälda, och av dessa måste minst 2
erhålla reslutat för att tävlingen ska gälla.
8.8.2 Förslag 3. F3 Pylon
Mötet beslutade enligt förslaget att tillåta upp till 4 modeller i samma heat i F3D
vid nationella tävlingar i Sverige.
8.8.3 Förslag 4 F3 Pylon
Mötet beslutade enligt förslaget att deltagare vid nationella tävlingar i F3D bara
får använda kanaler med ”jämna” nummer vid anmälan och tävling/flygning.
8.8.4 Förslag 5 F3 Pylon
Anm: Texten i agendan enligt ”8.8.5 är en del av förslaget enligt 8.8.4 ovan, och
ska alltså ingå i detta förslag. Mötet beslöt att godkänna förslaget med
påpekande till förslagsställaren att texten i andra stycket under ”2. Tävlande”,
innefattande RC-certifikat ska revideras till nästa Förbundsmöte.

Sida

(5/13)

Förslag nr 6, F3 Pylon
Mötet beslutade att avslå förslaget efter en kort debatt där det bl.a. framkom att i
jämförelsen med Aircombat, som har en egen internationell organisation i vilken
regler skapas och ändras, så är Pylon en FAI klass eller derivat av detta och
alltså bör beslut om regler även fortsättningsvis tas på förbundsmötet.
Förslag nr 7, F3 Pylon
Mötet beslöt med ändring enligt förbundsstyrelsens yttrande att godkänna
förslaget. Det innebär att såväl China Clipper som Ryggskottet även framledes
får användas i Q500 tävlingar.

________Mötet ajournerades i 20 minuter för bensträckare och kaffe_________

12. Behandling av motioner till mötet.
Innan behandling av motioner började gav ordförande Bengt Lindgren en kort
redogörelse för en av styrelsen förbisedd motion från Helsingborgs Modellflygklubb.
Motionen innehöll bl.a. synpunkter på hur SMFF fungerade men innehöll inga direkta
förslag från motionären. Förbundsstyrelsen kommer att ta synpunkterna till sig och
beakta dessa under det kommande verksamhetsåret och ber om ursäkt för hanteringen
av den aktuella motionen.
- 9.1 Motion från Västerås Modellflygklubb avseende § 37 i SMFF stadgar
Motionen ställdes mot förbundsstyrelsen förslag under punkten 11 ovan, förslag
8.3 och avslogs därmed.
- 9.2 Motion avseende att göra IMAC till en officiell tävlingsklass redan 2007
Anm. Texten i agendan enligt 9.2.1 och 9.2.2 avser samma motion, 9.2 ovan.
Beslut: Mötet beslutade att avslå motionen
- 9.3.1 Motion nr 1 från Ovansiljans modellflygklubb avseende tillsättande av en ny
framtidsgrupp
Beslut: Motionen avslogs
- 9.3.2 Motion nr 2 från Ovansiljans modellflygklubb avseende alkohol och droger i
samband med modellflygassocierad verksamhet
Beslut: Motionen avslogs
- 9.3.3 Motion nr 3 från Ovansiljans modellflygklubb avseende regelbok inom
SMFF
Beslut: Motionen avslogs
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- 9.3.4 Motion nr 4 från Ovansiljans modellflygklubb avseende bildande av en
kommitté som ska skapa en informationsdatabas med instruktioner om hur
större arrangemang ska genomföras
Beslut: Motionen avslogs
- 9.3.5 Motion nr 5 från Ovansiljans modellflygklubb avseende expeditionens
placering och bemanning
Beslut: Motionen avslogs
- 9.3.6 Motion nr 6 från Ovansiljans modellflygklubb avseende medlemsavgifter
2008
Motionen ställdes mot förbundsstyrelsens förslag under punkten 11, förslag
8.1 ovan och avslogs därmed.
- 9.3.7 Motion nr 7 från Ovansiljans modellflygklubb avseende en jubileumsfond
inom SMFF
Beslut: Motionen avslogs
- 9.3.8 Motion nr 8 från Ovansiljans modellflygklubb avseende skapande av en
informationskommitté
Motionen drogs tillbaka av motionären
- 9.3.9 Motion nr 9 från Ovansiljans modellflygklubb avseende skapande av en
arbetsbeskrivning
Motionen drogs tillbaka av motionären
13. Fråga om arvoden för styrelsen.
Förbundsmötet beslutade att arvoden till styrelsens medlemmar ska vara oförändrade,
d.v.s 999 kr per år
14. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhets/räkenskapsår.
En lång debatt följde där bl.a. fördelningen av pengarna mellan verksamhetsområdena
samt underområdena diskuterades. Förbundsstyrelsen, Bengt Lindgren, redogjorde för
avsikten med att dels låta respektive VO behålla egna genererade medel samt att
möjligheten att äska medel för olika projekt, var tänkt att fungera. En
verksamhetsområdesbeskrivning som budgetunderlag efterfrågades liksom en
verksamhetsplan för respektive underområde. Att detaljbesluta i en budget enligt detta
kommer att innebära mycket förberedelsejobb och ta tid på förbundsmötet menade
andra.
Beslut: Förbundsmötet beslutade att godkänna den föreslagna budgeten och samtidigt
ge styrelsen i uppdrag att presentera en lättförståelig verksamhetsplan inför nästa
förbundsmöte.
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___________ Mötet ajournerades för intagande av lunch __________

Innan lunchen intogs berättade LG Arwidsson, Svenska flygsportförbundet, lite om de
handslagspengar som finns under 2007 och att de är tänkta till att i första hand minska
kostnaderna för alla utövare inom idrotten. För flygets del gäller det
myndighetsavgifter i olika former. Men det finns pengar till annat och det finns hjälp
att tillgå för att skriva ansökningar för dessa.
Nya RC utbildningen:
Magnus Lundström höll ett mycket uppskattat anförande, (applåder), där han också
visade en beta version av den snart färdiga teoridelen på storbild.
Bengt Olof Samuelsson berättade om det senaste, rykande färska, CIAM-mötet och de
beslutade regeländringar som gjorts. Han visade även en tablå över såväl redan
fastställda som preliminära internationella mästerskapstävlingar.
Bengt Thelander informerade om de arbeten som pågår att få Arlanda Flygmuseum på
fötter och inviterade de som ville att komma på en visning redan samma dag.

____________Mötet återupptaget efter lunch____________________

15. Fastställande av avgifter till förbundet för det nästkommande verksamhetsåret.
Enligt beslut under punkten 11, förslag 8.1, medlemsavgifter, ovan, är avgifterna för
år 2008 följande:
Seniorer:
330 kr, (sänkning med 40 kr)
Juniorer:
100 kr, (sänkning med 40 kr)
Familjemedlemskap
330 kr, (sänkning med 40 kr)
Klubbavgift, 2008

0 kr, (oförändrad) Detta innebär att SMFF centralt
betalar klubbarnas avgift till
FSF, Flygsportförbundet.
Rabatterna slopas för medlemsavgifterna
16. Val av ledamöter och suppleant i förbundsstyrelsen för respektive ledigblivna
poster.
I tur att väljas var sekreterare och suppleant. Som sekreterare hade valberedningen
föreslagit Pelle Scherdin och som suppleant Magnus Söderling.
Dessa valdes till respektive poster för en tid av 2 år, enhälligt, av förbundsmötet.
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17. Fastställande av underområden inom respektive verksamhetsområde.
Linflyg:
Beslut: 4 underområden, F2A, F2B, F2C och F2D

Friflyg:
Beslut: 5 underområden, Segel, Gummimotor, F-bränningsmotor, Inomhus och Raket

Radioflyg:
Förslag enligt punkt 8.7 ska behandlas under denna punkt. I detta föreslås att F5B El
avskaffas och istället ingår under UO Segel, (F3B), men att detta förstärks med en ”elledamot” enligt önskemål från UO segel.
Beslut: 6 underområden, Konstflyg, Segel, Helikopter, Pylon, Skala och Aircombat.
UO Segel förstärks med en ledamot, från 2 till 3.

Sport/Hobby:
Enligt beslut under punkt 11, förslag 8.2, inrättas ett nytt VO, Sport/Hobby. I detta
föreslås att UO tjejer ska ingå, (förslag 8.7).
Beslut: 1 underområde, Tjejer
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18. Val av ledamöter i verksamhetsområden och underområden.
Linflyg:
Nedan redovisas valberedningens förslag till personval av ledamöter inom VO
Linflyg.

Beslut: Förbundsmötet beslutade att välja ledamöter till VO Linflyg enligt
valberedningens förslag.
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Friflyg:
Nedan redovisas valberedningens förslag till personval av ledamöter inom VO Friflyg

Amn. Mandatet för Johan Wallin är 1 år, då detta är ett fyllnadsval
Beslut: Förbundsmötet beslutade att välja ledamöter till VO Friflyg enligt
valberedningens förslag.

Sida

(11/13)

Radioflyg:
Nedan redovisas valberedningens förslag till personval av ledamöter inom VO
Radioflyg

Anm. Mandatet för Johan Broström och Pelle Scherdin är 1 år, då dessa är fyllnadsval.
Beslut: Förbundsmötet beslutade att välja ledamöter till VO Radioflyg enligt
valberedningens förslag, med tillägget att Johan Lindell väljs som 3’e ledamot inom
F3B för en mandatperiod av 2 år.
Sport/Hobby
Något förslag från valberedningen till VO chefer eller ledamöter för Sport/Hobby
fanns inte då detta är ett nytt VO. Mötet föreslog Lars Nilsson för en mandatperiod av
2 år.
Beslut: Förbundsmötet valde Lars Nilsson till VO chef för en mandatperiod av 2 år.
Mötet gav dessutom Lars Nilsson befogenhet att själv utse vice VO chef.
(Kicki Lindgren kvarstår som ledamot i UO Tjejer ytterligare 1 år)
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19. Val av revisorer och revisorssuppleanter för respektive ledigblivna poster.
Nedan redovisas valberedningens förslag till personval av Revisorer och
revisorsuppleanter:

Beslut: Förbundsmötet beslutade att välja Bengt Johansson och Torbjörn Odsjö till
respektive uppdrag enligt valberedningens förslag.
20. Val av ledamöter i valberedningen.
Förbundsmötet beslutade att omvälja samtliga ingående i den förra vaberedningen:
Lennart Hansson, sammankallande
Deniz Varhos
Kaj Johansson
Göran Olsson
P-O Oxvik
21. Val av ledamot och suppleant att ingå i FSF:s valberedning.
Förbundsmötet beslutade att välja Mikael Hansson som ledamot och Antero Hurtig
som suppleant att ingå i FSF valberedning.
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22. Övriga frågor.
Björn Hammarskjöld informerade om Mora Skaladagar som kommer att hållas på
Mora-Siljans flygplats den 14-15 Juli, 2007. Tävlingsklasserna blir F4C, Sport-skala
och Klubbskala. Mer info kommer i Modellflygnytt och på SMFF websida.
Börje Ekstam, Vetlanda Modellflygklubb: ”Centraliserad” RC-skolning, (och
rekrytering). Förslag väcktes att klubbarna skulle kunna skapa ett system med
gemensamma utbildningar, i tid och plats, framförallt där det inte är så långt mellan
klubbarna. Eventuellt med stöd och styrning från styrelsen, och möjligen i lägerform
typ flygvapenpojkarna.
Anders Anderberg, MFK Jupiter, berättade om de koncentrerade kurser man haft
under sista helgen före skolornas sommarlov, de sista 5-6 åren, i lägerform på fältet,
och de lyckade resultat man haft med detta.
Anders fortsatte att göra reklam för Midnight Sun Fly-In under veckan 29/6 – 5/7 och
SM i Aircombat som avslutar detta evenemang 6/7 – 8/7. Flygning dygnet runt hela
veckan!
Efter fråga redogjorde Bengt Lindgren och Pelle Scherdin om förändringarna i SMFF
försäkringar.
Ordf Bengt Lindgren berättade om SMFF jubileumsbok.
På fråga tydliggjordes att RC-certet avskaffades i och med beslutet på 2006 års
förbundsmöte.

23. Mötes avslutande
Ordförande Bengt Lindgren delgav deltagarna den optimism som präglat mötet och
avslutade jubileumsmötet 2007 kl 14.25

…………………………….
Sune Persson, mötesordförande

…………………………………
Pelle Scherdin, sekreterare

………………………………….
Björn Friberg, justeringsman

…………………………………
Antero Hurtig, justeringsman

