Förslag från valberedningen till styrelsen för SMFF Förbundsstämma 2015

Under valberedningens arbete har det framkommit ett antal brister både i styrelsens
arbete och på det sätt som en del arbeten och tjänster utförs. Därför föreslår
valberedningen samt revisorerna att styrelsen lägga nedan listade punkter till
verksamhetsplanen och skyndsamt implementera dessa.


Att övergå till, Speedledger, samma faktura/betalfunktion som
flygsportförbundet redan använder. Då SMFF och FSF i dagsläget köper
kanslifunktionen från Propania AB är inkörningsperioden kort. Med Speedledger
behöver SMFF inte köpa tjänst från RF-ekonomi vilket skulle innebära en stor
besparing och att hanteringen av fakturor och utbetalning kan ske i mycket
snabbare takt och bara hanteras en gång.



Att styrelsen tar hjälp av kansliet och revisorerna med det ekonomiska arbetet
under det kommande året. Under det senaste åren har det varit obegripligt för
den enskilde medlemmen att förstå ekonomiredovisningen



Att styrelsen utser en web-ansvarig inom styrelsen. Som hemsidan har missköts
de senaste åren är inte acceptabelt. En kraftig uppryckning måste till.
Valberedningen anser att det ska vara en styrelsemedlem som är ansvarig för
hemsidan men givetvis ska den utsedde kunna ta extern hjälp.



Att VO-bredd ska fortsätta sitt arbete för klubbarna avseende SiSu-bidrag och
LOK-stöd. Informationen på hemsidan måste ses över och hållas uppdaterad.
Att VO-Bredd arbetar för att bredda modellflyget och satsa på rekrytering av
yngre medlemmar då åldern inom sporten har ökat påtagligt.
Att satsa och hjälpa klubbarna med medel som kan gagna att fler blir intresserade
av modellflyget.



Att VO-elit ser över sin del på hemsidan och uppdaterar.



Tidningsbranschen har gått bakåt de senaste 10-15 åren. Nu senast är det
tidningen Radiostyrt som försvunnit från marknaden. Redaktionen för
Modellflygnytt arbetar helt på ideell basis ändå belastar Modellflygnytt SMFFs
budget med ca 500 000 kr/år. Om Modellflygnytt skall vara kvar i sin nuvarande
form så måste det till ett krafttag för att få in annonsintäkter. Likaså måste det bli
mera ordning på redaktionsrådet. Medlemmar som skickar in material till
Modellflygnytt måste få ett kvitto på att redaktionsrådet mottagit materialet och
återkoppla om något måste justeras. Artiklar få inte glömmas bort som det har
gjorts. Sedan måste redaktionsrådet ta tag i ”vem som styr tidningen”.
Alla grenar skall producera minst 2 artiklar per år.

Förslag från valberedningen till styrelsen för SMFF Förbundsstämma 2015

Som framtids vision skulle vi se att dessa saker arbetas fram och implementeras så att vi
effektiviserar arbetet inom förbundet samt kapar kostnader om det behövs.


Att om möjligt använda samma typ av medlemsregistrering som
Skärmflygförbundet gör i dag. Skärmflygförbundet har lagt upp sin
medlemsregistrering i en web-shop. Det innebär att medlemmen ansvarar själva
för sin betalning av medlemsavgiften. Hela förfarandet med fakturor och
fakturahantering mellan klubb och förbund försvinner. Arbetet för
klubbkassörerna kommer att bli avsevärt mindre. Det kommer naturligtvis
innebära en initial kostnad att sätta upp web-shopen. I web-shopen som ligger på
modellflygförbundets hemsida skall det gå att ”köpa”
o Medlemskap i SMFF (Automatiskt)
o Medlemskap i klubb (Väljs från lista)
o Typ av medlemskap (Junior, Senior, Familjemedlemskap)
o FAI-licens
o Tävlingslicens (Gren väljs från lista)
o Välja medlemskort i plast mot extra avgift
Web-shopen fördelar sen inbetalade medel till rätt konto. Klubbkassörens
kvarvarande uppgift blir att registrerar medlemmen i idrott online och sköta
klubbekonomin. Erfarenheter fån Skärmflygförbundet visar att
klubbfunktionärerna får mer tid över för verksamhet istället för att ägna
timmar åt fakturaproblem.



Att utreda modellflygnytts framtid.
o Avskaffa Modellflygnytt i sin nuvarande form och gör den till en E-tidning.
o Minska antalet nummer till 4 nummer/år
o Gör ett samgående med de övriga flygsportgrenarna med 2-4 nr./år och
där emellan en E-tidning. Intresset för annonsörerna borde öka markant
med tanke på den kraftigt ökade upplagan.

