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SMFF:s Förbundsmöte 2008
2008-04-06
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1. Mötets öppnande.
Bengt Lindgren, SMFF ordförande, önskade alla närvarande välkomna till SMFF
Förbundsmöte 2008 - det 51’a Förbundsmötet - och öppnade mötet kl 09.05.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för mötet valdes Bengt-Olof Samuelsson och till sekreterare valdes
Pelle Scherdin
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
Som justeringsmän valdes Sven Pontan och Björn Hammarskjöld
4. Val av två personer som jämte justeringsmännen är rösträknare.
Till dessa valdes Antero Hurtig och Tomas Eklund
5. Fråga om förbundsmötet är stadgeenligt utlyst.
Mötet fastslog att så var fallet
6. Fastställande av röstlängd.
Gunnar Ericsson; Det fattas 63 medlemmar i MFK Jupiters medlemsförteckning.
Linus, Ripa; Jag saknar mig själv som tävlande i Aircombat. Bengt Stibner; saknar en
världsmästare. Det finns inga tävlande i friflyg noterade i listan. Bengt Lindgren;
Samtliga tävlande som är inrapporterade till SMFF av respektive VO finns med, det
kan dock ha missats några familjemedlemmar i hanteringen men allt som är korrekt
inrapporterat finns med. Jan Lundblad; MFK Cumulus saknar 9 st. Bo Nilsson
Eskilstuna, saknar ett fjärde röstkort – mötesordförande Bengt Olof Samuelsson
påpekar att man endast kan ha 3 röster per närvarande person.
MFK Jordfräsarna har lämnat fullmakt att rösta till Västerås MFK.
Note: Enligt Marie Bagge, SMFF expedition, fanns 32 klubbar med totalt ca 50
ombud närvarande.
7. Förbundets verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Verksamhetsberättelsen godkändes med följande korrigeringar.
- Johan Broström MFK Bunten; Fel namn UO F3A, även UO inomhus, (FRI)
har fel namn. De korrekta namnen finns i protokoll från Förbundsmöte 2007.
Rätt namn för UO Inomhus är Johan Wallin och UO F3A är Inge Norberg och
Johan Broström.
- Linus Strandmark. Allt som innebär beslut bör prioriteras tidsmässigt på mötet.
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-

-

Bengt Stibner: Varför har flera klubbar lämnat förbundet? Bengt Lindgren
lämnade en kort redogörelse.
Magnus Söderling; En klubb har tillkommit, Uppsala Flygklubbs
Modellflygare.
Aircombat; SM 2008, 1’a Erik Sundström, 2’ Per Bertilsson och 3’a Lars
Karlsson
Johan Broström. 4.5.8. Nordiska Mästerskapen F3A och F3A Nordic:
F3A: 1’a David Lundström 2’a Bernt Olsson Stenungsund 4’a Tommy
Stenlund MFK Bunten, 5’a Anders Johansson.
F3A Nordic: 1’a Anders Forsberg, 2’a Johan Brorsson, Uddevalla, 3’a Johan
Broström MFK Bunten, 4’a Inge Norberg
Nordiska mästerskapen F3A och F3A Nordic.
R/C: Poäng stora grabbars märke ska korrigeras för SM Aircombat enligt ovan.
Ny Storgrabb i RC 2007 blev Sören Svantesson, Herrljunga MFK
Sport/Hobby: Linus Strandmark; vem har skrivit årsberättelsen för VO
Sport/Hobby? Svar: Lars Nilsson.

8. Förbundets ekonomiska berättelse för det senaste räkenskapsåret.
Björn Hammarskjöld: Differens i angivet belopp från FSF till SMFF kontra angivet
belopp i resultat. Bengt Lindgren gav en kort förklaring till detta; FSF sätt att redovisa
den s k 45 kronan. Mikael Hansson ifrågasatte resekostnader, budget 2007 kontra
utfall. Bengt Lindgren och Lennart Andersson svarade att budgeten var för lågt satt –
det verkliga utfallet återspeglas också i budgeten för 2008.
Därefter godkändes den ekonomiska berättelsen av mötet
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisionsberättelsen lästes av 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.
- 11.1 Medlemsavgifter.
Styrelsen har sett den sjunkande anslutningsgraden av medlemmar. Styrelsen
föreslår följande medlems- och klubbavgifter för 2009:
Medlemsavgift:
Seniorer
330 kr (oförändrad)
Juniorer
100 kr (oförändrad)
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Familjemedlemskap
Klubbavgiften 2009:

330 kr (oförändrad)
0 kr (oförändrad)

Förslaget behandlades under punkt 15.
- 11.2 Tävlingsavgifter.
11.2.1 Friflyg
VO friflyg föreslår följande tävlingsavgifter:
100 kr för senior i klasserna F1A, B, C, D och E. Övriga klasser 20 kr för
seniorer. Inga avgifter för juniorer.
Mötet beslutade enligt förslaget.
11.2.2 Linflyg
För 2009 föreslås de vara 40:- per klass och tävling för seniorer och 20:- per
klass och tävling för juniorer.
Mötet beslutade enligt förslaget.
11.2.3 Radioflyg
Avskaffa dagens RC-licenssystem och ersätta det med en tävlingsavgift per pilot
enligt nedanstående tabell. Avgiften
skall betalas in av arrangerande klubb till SMFF.
Föreslås bli omedelbart justerat och gäller from förbundsmötet eller 2009-01-01
Klass
Tävling
Tävlingsavgift
F3A
SM
300
F3B
SM
300
F3C
SM
300
F3D
SM
300
F3F
SM
300
F3J
SM
300
F3K
SM
300
F4C
SM
300
Air Combat SM
300
F5B
SM
300
F5F
SM
300
Beslut: Förslaget avslogs. (Det innebär att tävlingslicens är obligatoriskt när
tävlingar arrangeras för medlemmar från 2 eller fler klubbar. Diskussion följde
om ”dag-licens”, men det är svårt att administrera. Då möjligheten att ge
”dispens” för att prova en tävling redan finns, ansåg mötet att ”dag-licens” bör
undvikas.)
Fråga om avgift för RC tävlingslicens för 2009:
Beslut: 150 kr för obegränsat antal tävlingar.
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Beslut: Dag, (eller engångs-), licens ska inte finnas. Johan Broström, MFK
Bunten, reserverade sig mot detta beslut
-

11.2.4 Sanktioner RC evenemang
Straffavgift på 5000 SEK förs in mot klubbar som systematiskt underlåter sig att
följa förbundsbeslut om sanktionering av tävlingar där fler klubbar deltar.
Motivering: Systemet med sanktionering av tävlingar och RC licens är till för att
kunna bedriva en verksamhet där alla tävlande är med och bidrar ekonomiskt.
Ett antal klubbar bör varnas i och med att denna motion går igenom.
Om Förslag 2 från VO-RC går igenom faller automatiskt Förslag 3 från VO-RC.
Beslut: Förslaget avslogs.
Mötet uppdrog till styrelsen att komma med ett förslag till nästa förbundsmöte
om tolkning och riktlinjer av sanktioneringar av tävlingar och licenskrav.

- 11.2.5 Regelförslag inom Verksamhetsområde linflyg
Förslag nr 2 och 3 som ej tidigare hade inarbetats i agendan för Förbundsmötet
delgavs mötesdeltagarna innan mötet öppnades.
Efter kort debatt beslutade mötet att dessa inte skulle/kunde tas upp till beslut.
VO Linflyg kan själv ta ett interimistiskt beslut i denna fråga fram till nästa
förbundsmöte.
- 11.3 Förslag från underområden
11.3.1 Klubbskala
Klubbskala är skapad för att vi skall få fler modellflygare att träffas, umgås, ha
trevligt, och att lära oss nya saker. Samtidigt smakar vi på det här med
skalatävling på ett lättsamt och mindre krävande sätt.
Regler
Tävlingen består av två domarbedömda delar:
• Statiskt, modellens överensstämmelse mot uppvisad dokumentation
• Flygning, där den bästa av tre flygningar räknas
Blankett F4-Klubbskala finns att hämta på www.skalaflyg.se.
Den statiska delen kan ge högst 200 poäng och flygningen högst 800 poäng.
Totalt kan man alltså få
1000 poäng.
En tävlande som har deltagit i F4C eller Sportskala får normalt inte tävla i
Klubbskala, och om så är fallet skall dennes slutresultat reduceras med 50 %.
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Domare
Normalt två varav minst en skall ha genomgått domarutbildning.
Ändras till;
Normalt två varav en bör ha genomgått domarutbildning
Dokumentation och statisk bedömning
För att kunna visa att modellen har ett fullskalaflygplan (prototyp) som förebild,
erfordras dokumentation, som kan bestå av:
• minst en och högst tre bilder
• ritning på originalet
Domarna bedömer modellen med utgångspunkt från dokumentationen i högst 10
minuter och sätter poäng mellan 1 till 10, beroende på modellens kvalifikationer
och visat underlag enligt:
• Bilder K-faktor 15
• Ritning K-faktor 5
Ändras till
Godkänd (krav för detta 1 bild) 100 poäng statiskt Icke godkänd 0 poäng statiskt
Syftet med ovanstående justeringar är att underlätta för arrangörer och att
minska kravet på dokumentation och sänka den statiska bedömningens inverkan
på det totala resultatet. Den modell som saknar förebild får inga statiska poäng.
Vilket innebär att alla som kommer till en tävling kan vara med och får flyga, bli
bedömda.
Flygning
Flygningen skall bedömas med utgångspunkt från hur man tror att prototypen
flyger. Vid oflygbart väder kan antalet flygningar reduceras. Endast de
flygningar som ingår i hela flygomgångar räknas, om flygningarna behöver
avbrytas.
Domarna skall bedöma och sätta poäng mellan 1 och 10. Manövrarnas utförande
och utseende finns beskrivna i Sporting Code för klassen F4C.
Följande manövrar ingår i varje flygning:
• Start K-faktor 16
• Valfri manöver K-faktor 16
• Valfri manöver K-faktor 16
• Valfri manöver K-faktor 16
• Landning K-faktor 16
Slutresultat
För att få ett slutresultat måste man ha poäng från både statisk bedömning och
flygning.
Kommentarer till reglerna
Idag finns det en stor mängd skalamodeller färdiga att bara släppa iväg och
styra. För att ge alla nya intresserade en lättsam start in i tävlingsverksamheten
har många skalaflygare av olika kategorier gett oss uppslag på hur detta kan
utformas.
Alla som har en skalaliknande modell skall kunna vara med och tävla oavsett
om den är av typen ARF, byggd av annan, byggsats eller byggd efter ritning.
Kravet på dokumentation skall vara litet. Tillexempel om foto på prototypen
finns på byggsatskartongen räcker detta, men även en bild hämtad från Internet
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föreställande en Spitfire MK IX kan användas för en MK IV om den är så kallat
look a like. Exempel på valfria manövrar som piloten vill visa med sin modell,
kan väljas från nedanstående lista:
• Rakflygning
• Loop
• Roll (typ av roll skall anges, exempelvis: axial-, tunnel- eller kvickroll)
• Immelmann
• Sjunkande cirkel
• Triangelbana
• Rektangelbana
• Liggande åtta
• Annan manöver
Domarna skall hela tiden döma med en i grunden positiv syn, bortse från
smådetaljer, se till helheten och inte vara ”petiga”.
Med en positiv anda från alla inblandade är det vår förhoppning att denna
inkörsklass skall skapa ett stort intresse för skalaflyg och att dess framtid säkras.
Beslut: Förslaget antogs och är omedelbart justerat och gäller from detta
förbundsmöte.
- 11.3.2 Regeländring för Q-500.
6.10
Propeller som används, skall vara 10" x 6" och får balanseras endast genom
bearbetning av ett propellerblad.
Ersätts av:
Propeller som används, skall vara Min Dia 10”x Min stigning 6” och får
balanseras endast genom bearbetning av ett propellerblad.
Motivering.
För att vissa motorer idag som säljs är designade (portade) för att gå på lägre
varv. Detta medför att dom är tystare. Med de nuvarande reglerna är endast
propellrar med 10x6 dimension tillåtet vilket medför att dessa motorer ej
fungerar optimalt och bullrar onödigt mycket.
Beslut: Förslaget antogs och är omedelbart justerat och gäller from detta
förbundsmöte.
…………………………………………………………………………………………………
___________ Mötet ajournerades för intagande av lunch kl 12.00 __________
………………………………………………………………………………………………….
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Efter lunch gjorde Bengt Olof Samuelsson en presentation från det senaste
CIAM mötet, varefter mötet återupptogs.
- 11.3.3 Landslagsuttagning RC segel
(Se även Motion från Henrik Karusaari under punkt 12.9.1)
Klasserna F3F, F3H, F3I, F3K, F5B, F5F har lagts till de tidigare UT-regler som
gällde F3B & F3J
Tillägg:
Om inte tillräckligt många piloter accepterat uttagning till landslaget från årets
UT-lista kan UO-segel erbjuda landslagsplats till andra aktiva piloter.
Ny lydelse inklusive redaktionella ändringar:
Nationella regler för landslagsuttagning i klasserna F3B, F3F, F3H, F3I, F3J,
F3K, F5B, F5F
I ovanstående klasser används de av FAI/CIAM fastställda och i Sporting Code
offentliggjorda reglerna; inklusive de publicerade ändringar som internationellt
träder i kraft nästkommande år, med följande tillägg och undantag; 1 UT-tävling
under ett kalenderår ligger till grund för uttagningen av landslaget nästkommande år. UT-poäng räknas med procentberäkning dvs. vinnaren får 100
poäng och övriga får poäng i förhållande till vinnaren. UT-poängen kan räknas
på svensk Euro-tour tävling (med UT-status). UT-poängen på Euro-tour
(arrangerad i Sverige) skall räknas på slutresultatet i grundomgångarna, dvs.
segraren får alltid 100 poäng även om denne inte är svensk. Detta innebär att
bäste svensk inte är garanterad 100 poäng. Om inte tillräckligt många piloter
accepterat uttagning till landslaget från årets UT-lista kan UO-segel erbjuda
landslagsplats till andra aktiva piloter.
För följande klasser gäller även:
F3B:
Allmänt:
Minimalt antal startande i varje grupp i uppgift A (tidsflygning): 4 st.
Minimalt antal startande i varje grupp i uppgift B (distansflygning): 3 st.
Strykning av de tre sämsta flygningarna (en i varje uppgift) sker när fyra (4)
eller fler omgångar genomförts.
F3J:
Allmänt:
Varje startgrupp skall innehålla minst 4 flygare.
Denna utgåva ersätter samtliga tidigare utgåvor.
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Förslaget ställdes mot motionen enligt 12.9.1. Efter viss debatt fattades beslut att
anta förslaget vilket samtidigt innebar att motionen 12.9.1 avslogs. Se även
12.9.1
Beslutet är omedelbart justerat och gäller from förbundsmötet 2008.
12. Behandling av motioner till mötet.
- 12.1

Motioner från Västerås Modellflygklubb

12.1.1

Motion 1 till SMFFs Förbundsstämma 2008 från Västerås Modellflygklubb
avseende förändringar av beredningsprocessen för Motioner.
Västerås modellflygklubb föreslår en förändring av beredningsprocessen för
Motioner till Förbundsstämman . Förslaget är att fortsättningsvis skall
Styrelsen endast göra en begränsad beredning av Motionerna i syfte att
bedöma så att de inte bryter mot Lagar, Förordningar eller Förbundets
nuvarande Stadgar vilket i så fall skall påpekas.
Styrelsen skall alltså inte yrka Bifall eller Avslag utan endast framföra dessa
fakta som då Klubbarna och sedermera stämman får ta i beaktande i samband
med sitt beslut.
Beslut: Motionen avslogs.

12.1.2

Motion 2 till SMFFs Förbundsstämma 2008 från Västerås Modellflygklubb
avseende förändringar av paragraf 37 i SMFFs Stadgar:
Se även motion från Ripa MFK enligt 12.4. Eftersom bägge dessa motioner
har samma, eller likalydande text, kom dessa motioner att behandlas
samtidigt.
Västerås Modellflygklubb föreslår att kravet i Paragraf 37 i SMFFs stadgar att alla flygande medlemmar i en SMFF ansluten klubb också obligatoriskt
skall anslutas till SMFF – skall tas bort. Detta bör ske omgående för att
anpassa Stadgarna till den verklighet vi lever i. Innebär detta att Stadgarna
behöver kompletteras på annat sätt så får så ske.
Efter viss debatt, där majoriteten av debattörerna framförde olika argument
till att SMFF riskerar att försvagas om SMFF inte kan stå enade mot såväl
myndigheter som annat. Man menade att det är bättre att jobba inifrån
förbundet och gemensamt och solidariskt bära bördan för att kunna vara
starka, både nu och i framtiden.
Beslut: Motionen avslogs.
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- 12.2

Motion avseende att lyfta IMAC från en provklass till en officiell
tävlingsklass
Efter två fantastiska år ”på prov” yrkar vi på att IMAC permanentas som en
klass inom modellflyget i Sverige med omedelbart gällande.
Styrelsen föreslår följande tillägg: Följa internationella regler enligt IMAC
Beslut: Mötet beslutade enhälligt att anta motionen att IMAC redan 2008 är
en officiell tävlingsklass, med tillägg att internationella regler enligt IMAC
ska följas.
Beslutet är omedelbart justerat och gäller from förbundsmötet.
VO RC har att bestämma under vilket UO IMAC ska vara verksam.

- 12.3.1 Motion nr 1 från Ovansiljans modellflygklubb avseende tillsättande av en ny
framtidsgrupp
Styrelsen besvarade motionen och delgav motionären sin intention att jobba
enligt motionärens idé med denna. Motionären nöjde sig med detta besked.
- 12.3.2 Motion nr 2 från Ovansiljans modellflygklubb avseende att minska den
administrativa kostnaden.
Nu har vi fått Klubben on line som tar hand om medlemsregistreringen och
tydligen en hel del andra centrala rutiner. Detta innebär att
expeditionspersonalen har fått mindre att göra än tidigare.
Då finns det två alternativ:
Minska på personalen.
Flytta expeditionen och samarbeta med annan organisation som FSF med
flera.
Motionen drogs tillbaka, då arbetet att se över detta redan påbörjats.
- 12.3.3 Motion nr 3 från Ovansiljans modellflygklubb avseende införande av Region
Ombud
Styrelsen besvarade motionen. Motionären nöjde sig med detta besked.
- 12.3.4 Motion nr 4 från Ovansiljans modellflygklubb avseende satsning på kurser
och utbildning för funktionärer samt PR verksamhet.
Styrelsen besvarade motionen. Motionären nöjde sig med detta besked.
- 12.3.5 Motion nr 5 från Ovansiljans modellflygklubb avseende att SMFF själva
eller med hjälp av Flygsportförbundet ska göra en egen websida för
förbundet.
Styrelsen besvarade motionen. Motionären nöjde sig med detta besked.
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- 12.3.6 Motion nr 6 från Ovansiljans modellflygklubb avseende allmänt möte för var
och en av de fyra verksamhetsområdena.
Styrelsen besvarade motionen. Motionären nöjde sig med detta besked.
- 12.3.7 Motion nr 7 från Ovansiljans modellflygklubb avseende instiftande av
pris/rabatt till den klubb som inger flest motioner till förbundsmötet
Motionen drogs tillbaka
- 12.4

Motion till SMFF´s förbundsstämma 2008 från Ripa Modellflygklubb
avseende paragraf 37
Se även motion från Västerås MFK enligt 12.1.2. Eftersom bägge dessa
motioner har samma, eller likalydande text, kom dessa motioner att
behandlas samtidigt.
Beslut: Motionen avslogs

- 12.5

Motion nr 5 från Sigtuna Modellflygklubb avseende inrättandet av en PR
kommitté eller avdelning.
Tanken är att den eller de som ingår i denna bl.a. ska kunna svara för
styrelsen i den mängd av frågor och påståenden som ofta dyker upp på
internetbaserade forum.
Kort debatt följde efter motionärens presentation. Styrelsen har redan
möjlighet att adjungera en person till en sådan uppgift. Att tillsätta en person
som är ansvarig för information och PR inom SMFF sågs dock som positivt
av mötet.
Beslut: Motionen antogs och därmed har styrelsen ett uppdrag att fullfölja.
Här gjordes ett kort uppehåll i mötet där Magnus Lundström redogjorde för
status i arbetet att ta fram den nya RC-utbildningen.
________Mötet ajournerades i 20 minuter för bensträckare och kaffe_________

- 12.6 Motion från MFK Skvadern, Getingen Gnarp och Matfors Modellflygklubb
avseende tillsättandet av en utredning om en omorganisation av SMFF
Direktiven skall vara.
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1. Total omorganisation och bantning av SMFF till en struktur som passar
oss bättre. Bilda en gemensam tävlings gren och en gren för Hobby och
fritidsflygare, lägg ned förbundsmötena och grenkonfiranserna i
nuvarande form Grenkonfiranserna kan hållas av grenarna själva
Medlemsregistren kan sköts av klubbarna. Onödigt med centralt register.
mm.
2. Ta fram en ny organisationsplan
3. Beräkna vad den nya organisationen kostar oss medlemmar i form av
medlemsavgifter
4. Utredningen skall även titta på en nedläggning av SMFF, och bildandet
av ett nytt Modellflygförbund direkt under Flygsportförbundet.
Även här ta fram en org-plan och beräkna vad medlemsavgifterna skulle
bli i detta alternativ. Utredningen bör arbeta snabbt och komma med ett
delbetänkande före semestrarna och vara färdig i slutet av året 08.
Efter presentationen följde en debatt där idéer om hur en eventuell
utredningsgrupp skulle kunna sammansättas. FSF har redan tagit beslut om
en motsvarande utredning. Förslag gjordes att avvakta resultatet av denna.
Motionären ville dock ha en omröstning, vilket skedde.
Beslut: Motionen avslogs
- 12.7

Motion från AKMG avseende justering av regler för Sportskala.
Följande justeringar önskas införda i reglerna:
Statisk bedömning
1 Vyer
1a sidovy K15 ändras till K10
1b ändvy K15 ändras till K10
1c planvy K15 ändras till K10
2 Färgsättning K3 bibehålles K3
3 Markeringar K8 bibehålles K8
5 Hantverksskicklighet K11 bibehålles K11
6 Skaladetaljer K8 bibehålles K8
Totalt K75 K60
Maxvikt 15 kg ändras till 25 kg
Beslut: Motionen antogs. Beslutet är omedelbart justerat och gäller from
förbundsmötet 2008.

- 12.8

Motion från Jan Karlsson, Upplands Väsby, avseende att SMFF tar fram och
gratis tillhandahåller ett medlemskort i kontokortsmodell till samtliga
medlemmar.
Beslut: Motionen antogs enhälligt.
(Anm: Styrelsen har redan påbörjat ett förberedande arbete för detta.)
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- 12.9

Motioner från Henrik Karhusaari
12.9.1 Motion avseende Tillägg till UT-regler F3B, F3F, F3H, F3I, F3J,
F3K, F5B, F5F.
(Se även förslag från AU segel under punkt 11.3.3)
Motionen skall ställas mot förslag 4 från UO-segel.
Beslut: Motionen avslogs.
12.9.2 Motion avseende straff/sanktioner statuerade mot klubbar som
systematiskt inte följer förbundsbeslut om sanktioner av tävlingar.
(Se även förslag från AU segel under punkt 11.2.4)
Beslut: Motionen avslogs.
12.9.3 Motion avseende avskaffande av dagens licenssystem för RCsegelflyg och ersätta det med en sanktionsavgift för varje SM-tävling.
(Se även förslag från AU segel under punkt 11.2.3, denna motion gäller dock
bara segel)
Beslut: Motionen konstaterades redan vara avslagen i och med beslut enligt
punkt 11.2.3.

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.
Bo Nilsson Eskilstuna: Vissa delar fattas i verksamhetsplanen, exempelvis tävlingar,
arbetet med RC-utbildning och utbildningsdiplomet. Verksamhetsplanens omfattning i
tid ifrågasattes. Bengt L. replikerade att verksamhetsplanen gjordes kalenderårsvis.
Jan Lundblad ansåg att den framlagda verksamhetsplanen inte var tillfyllest, men att
den var bättre än fjolårets. Mikael Hanson ifrågasatte vissa poster i budgeten. Mattias
Hammarskiöld gav kompletterande information och förtydligade RC-grenens budget.
Beslut: Förbundsmötet beslutade att godkänna den föreslagna verksamhetsplanen.
Beslut: Förbundsmötet beslutade att ge styrelsen i uppdrag att till nästa Förbundsmöte
presentera en mer detaljerad verksamhetsplan innefattande de olika
verksamhetsområdena.
Beslut: Förbundsmötet beslutade att godkänna den föreslagna budgeten.
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15. Fastställande av avgifter till förbundet för det nästkommande verksamhetsåret.
Enligt förslag under punkten 11, förslag 11.1.
För år 2009:
Seniorer:
Juniorer:
Familjemedlemskap
Klubbavgift, 2008

330 kr, (oförändrad)
100 kr, (oförändrad)
330 kr, (oförändrad)
0 kr, (oförändrad) Detta innebär att SMFF centralt
betalar klubbarnas avgift till
FSF, Flygsportförbundet.

Beslut: Förslaget godkändes.
16. Val av ledamöter och suppleant i förbundsstyrelsen för respektive ledigblivna
poster.
I tur att väljas var ordförande och kassör. Som ordförande hade valberedningen
föreslagit Bengt Lindgren och som Kassör Lennart Andersson.
Dessa valdes till respektive poster för en tid av 2 år, enhälligt, av förbundsmötet.

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:
Beslut: 6 underområden, Konstflyg, Segel, Helikopter, Pylon, Skala och Aircombat.
Sport/Hobby:
Inga underområden
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18. Val av ledamöter i verksamhetsområden och underområden.
Friflyg:
Nedan redovisas valberedningens förslag till personval av ledamöter inom VO Friflyg.

Beslut: Förbundsmötet beslutade enhälligt att välja ledamöter till VO Friflyg enligt
valberedningens förslag.

Sida

(16/19)

Linflyg:
Nedan redovisas valberedningens förslag till personval av ledamöter inom VO
Linflyg.

Beslut: Förbundsmötet beslutade enhälligt att välja ledamöter till VO Linflyg enligt
valberedningens förslag.
(Note: Raimo Barck är felstavat ovan)
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Radioflyg:
Nedan redovisas valberedningens förslag till personval av ledamöter inom VO
Radioflyg

Henrik Karhusaari avstår och Johan Lindell, (det 3’e mandatet enligt beslut på
Förbundsmötet 2007), har valt att ställa sitt mandat till förfogande. Ett mandat i UOF3B lämnas därför vakant.
Beslut: Förbundsmötet beslutade enhälligt att välja ledamöter till VO Radioflyg enligt
valberedningens förslag.
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Sport/Hobby
Nedan redovisas valberedningens förslag till personval av ledamöter inom VO
Sport/Hobby

Beslut: Förbundsmötet beslutade att välja ledamot till VO Sport/Hobby enligt
valberedningens förslag.
Not: Lars Nilsson är felstavat ovan
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 Anders Eriksson som revisor och Bengt
Johansson, (personlig suppleant till Anders Eriksson), enligt valberedningens förslag.
20. Val av ledamöter i valberedningen.
Lennart Hansson som varit sammankallande i valberedningen under många år avsade
sig ett omval. Han tackades för sitt arbete med ovationer av mötet! Även Kaj
Johansson hade sagt ifrån.
Mötet beslutade efter förslag att följande personer ingår i valberedningen:
Gunnar Eriksson, sammankallande
Deniz Varhos
Mikael Hansson
Göran Olsson
P-O Oxvik
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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.
22. Övriga frågor.
Bengt Olof Samuelsson gjorde en presentation och genomgång från det senaste CIAM
mötet.
Magnus Lundström redogjorde för status i arbetet att ta fram den nya RCutbildningen. Magnus och Linus erbjöd sig att delta i arbetet med sina respektive
specialkompetenser.
Morgan: Frekvens frågor, händer det något på 35 och/eller 40 MHz.
Magnus: Samarbete med de Nordiska och Baltiska staterna angående frekvenser.
Gunnar Eriksson: Årets Midnight Sun Fly-in och flygning på Vidsel-basen den 28 Juni
presenterades.
Ordf Bengt Lindgren berättade om SMFF jubileumsbok.
Pelle Scherdin visade och berättade om förändring av SMFF försäkring samt gjorde en
kort resumé om arbetet med modellflyg-guiden och Luftfartsstyrelsen.

23. Mötes avslutande
Mötes ordförande Bengt Olof Samuelsson delgav deltagarna den positiva stämning
som präglat mötet och avslutade Förbundsmötet 2008 kl 17.20

…………………………….
Bengt-Olof Samuelsson, mötesordförande

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

………………………………….
Sven Pontan, justeringsman

…………………………………
Björn Hammarskjöld, justeringsman

