Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2015.
Styrelsen har under året haft åtta möten, varav sex fysiska och två distansmöten via videolänk.
SMFF hade vid utgången av året 165 anslutna klubbar med totalt 4191 (4316) medlemmar fördelade
på 3150 (2779) seniorer, 209 (180) juniorer och 322 (345) familjemedlemskap. Siffran inom parentes
avser år 2014. Familjemedlemskapet reducerar förbundets intäkter men är ett bra sätt att fånga upp,
hålla kvar och utveckla yngre modellflygare. MFK Direkt hade 90 st medlemmar.
Under året har tre klubbar (Robertsfors, Aspvingen och Arvika) beviljats medlemskap, en klubb bytt
namn (MFK Jupiter heter nu Luleå RC-klubb) och en klubb, MFK Gamen, begärt utträde.
Inga allvarliga olyckor med personskador som följd har rapporterats under året.
Under 2015 har styrelsearbetet fokuserats på att förbättra förbundets administrativa rutiner och
därmed också förutsättningar för en tydligare och mera transparent ekonomiredovisning. Kravrutiner
har införts, utestående fordringar har bevakats och följts upp. Registerhanteringen och fakturering till
klubbarna har förbättrats väsentligt vilket resulterat i att antalet fel i faktureringen sjunkit drastiskt till
gagn för såväl förbundets ekonomi som arbetet för klubbarnas kassörer.
Hemsidan har utvecklats med ambitionen att bli ett aktivt forum för fortlöpande information till klubbar
och medlemmar. Som exempel har styrelseprotokollen lagts ut på hemsidan inom 10 dagar efter möte
så att medlemmarna ska kunna följa styrelsens arbete, dock behövs fler aktiva personer som hjälper
till att hålla hemsidan och Facebook uppdaterad.
Tävlingar. Under 2015 har Sverige tagit två VM-medaljer. Det blev ett lagbrons i F3K i Kroatien och
ett lagbrons i F3B i Holland.
VO Bredd. I samarbete med SLM har vid flera tillfällen arrangerat inomhusflygning på Bosön.
Hobbymässan i Stockholm. KPG projektet med Svalan klart. Uppdatera Klubbledarpärmen påbörjad,
Ny broschyr om modellflyg framtagen och skall gå i tryck i vår.
Under 2015 har det blivit uppenbart att VO Bredd inte fungerat så som det var tänkt när SMFF
delades upp i två verksamhetsområden, Bredd och Elit. Styrelsen avser därför att vid årsmötet lägga
ett förslag till ny struktur på styrelsens sammansättning och fördelning av ansvarsområden.
Modellflyg Nytt har utkommit med fem nummer. Tidningen kan numera också läsas på nätet som en
PDF-fil som läggs ut med ett nummers fördröjning. Styrelsen har diskuterat en möjlig enbart e-tidning
men inga som helst beslut i frågan har fattats. Ny webb skall tas fram för tidningen som kopplas till
förbundets hemsida.
Förbundet har haft styrelsemedlemmar på plats för att lämna information om förbundet och hobbyn vid
bl. annat “Flygfesten” i Dala-Järna, modellflygdagarna under Dansbandsveckan i Malung.
Vi har tagit till oss av div kritik, ris och ros och jobbar för att förbättra medlemsstödet och
förbundsarbetet och ser fram emot att effiktivicera mera under 2016.
Under året ökade användandet av s.k. multicoptrar. Dessvärre har flera incidenter med flygning med
sådana luftfarkoster på otillåtna platser lett till att berörda myndigheter nu arbetar med att reglera
modellflygets villkor. I SMFF är det Ulf Höglin som ansvarar för kontakterna med Transportstyrelsen i
dessa ärenden. Nordiskt möte har hållits i Oslo med bra samarbete och utveckling. Utbildningspaket
skall tas fram när beslut är fattade.
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