SMFF Verksamhetsberättelse för 2017

2017 har varit ett händelserikt år för SMFF. Styrelsearbetet har varit tyngre i år än tidigare
år. Det beror på det stora arbete med luftrummet som tagit stora personella resurser i
anspråk.
Att tidigt på året drabbas av att den nyvalda ordföranden för elit hoppar av uppdraget och
att breddordföranden inte mäktar med uppdraget gör att de som är kvar får jobba desto
mer.
Trots ett tufft tävlingsschema, som resulterade i vinst av den totala världscuppen i
friflygklassen F1A, har Per Findahl lyckats hålla igång verksamheten inom Elit.
Inom verksamhetsområde Bredd har vi däremot inte lyckats infria våra målsättningar med
de aktiviteter som vi tänkt, vilket är mycket tråkigt. Finns inte ambitionen och viljan så blir
det inget.
Det som tagit störst tid i anspråk för styrelsen är arbetet med luftrumsfrågor. Både på det
nationella planet men även internationellt. SMFF var med och startade EMFU, European
Model Flying Union. Initieringen av EMFU skedde redan hösten 2016 och blev formellt bildat
under våren 2017. Orsaken till vårt medlemskap i EMFU är att vi bara ser fördelar med att
vara med i en organisation som tillvaratar de europeiska modellflygarnas intressen
gentemot EASA i frågor gälande de nya luftrumslagarna för obemannade luftfarkoster. SMFF
har deltagit på 2 internationella möten med EMFU.
Nationellt har vi under vår och höst haft flertalet möten med transportstyrelsen där samtal
förts med utgångspunkt att vi ska kunna fortsätta vår verksamhet med modellflyg i alla dess
former. De här mötena är varken protokollförda eller diarieförda för att på så sätt kunna ha
en betydligt friare och öppen diskussion i de olika frågorna. Redan vid första mötet gjordes
en överenskommelse om att hålla det som sades på mötena internt. Detta för att ge
personalen på transportstyrelsen arbetsro då ledtiderna varit mycket korta i frågan. Syftet
med de här mötena har varit att komma fram till hur en delegationsansökan ska se ut och
vilka krav som kommer ställas på SMFF. Resultaten av det nerlagda arbetet under 2017 kan
ses tidigast under våren 2018. I februari 2018 lämnades en delegationsansökan in i enlighet
med artikel 14 i EASA-lagstiftningen. Artikel 14 handlar om organiserat modellflyg. Den
verksamhet som bedrivs i SMFF-anslutna klubbar. Eftersom SMFF med sitt medlemskap i
EMFU varit med och tagit fram Artikel 14, samt under vår och höst fört samtal med
transportstyrelsen svarade vi inte på transportstyrelsens remiss som handlade om artikel 12
och 15.
Vid halvårsskiftet lämnade SMFF RF-ekonomi för att numera sköta ekonomin på egen hand.
Ett genidrag om man frågar revisorerna.

Under sista veckan i juli stod Sverige värd för VM i F3D, Pylon. I Dala-Järna. Ett mycket lyckat
arrangemang som fick mycket beröm av både tävlande och funktionärer. Många tävlande
menade att vi med detta VM satt en ny världsstandard för hur en tävling ska genomföras.
Tomas Eriksson från Ludvika fick en Bronsmedalj med sig hem. Vår Junior Johannes
Reutenberg bärgade också en bronsmedalj. Stort grattis till våra medaljörer.
I november stod vi värd för Nordiska mötet där luftrum stod överst på dagordningen. Våra
nordiska grannar har en snarlik problematik. Några nya rekord fanns inte att godkänna vid
detta möte.
Samtidigt som vi hade nordiska mötet i Sverige var Per Findahl på CIAMs möte i Schweiz
I december förvärvade vi modellflygforumet svensktmodellflyg.se. för en blygsam slant.
Redan från början var vi medvetna om att programvaran var omodern och att servern där
sidan ligger har driftproblem. Därför har vi valt att starta upp ett nytt forum med samma
namn men på en ny forumplattform. Under tiden som arbetet pågå med att starta upp det
nya forumet under första kvartalet så låter vi den gamla sidan vara kvar.
Under 2017 har Ulf Höglin haft stor hjälp av Tomas Leijon i Luftrumsarbetet. Tomas Leijon
har varit adjungerad av styrelsen för luftrumsarbetet.
Att sitta i en styrelse på sin fritid och jobba stundtals väldigt mycket är i de flesta fall roligt.
Men föreningssverige är inte längre vad det varit. Styrelsen har under 2017 som tidigare
nämnts varit några personer kort, vilket inte underlättat styrelsearbetet. Vissa uppdrag får
då mindre uppmärksamhet än andra. Information till exempel vilket vi fått kritik för. Just
informationsbiten är något som den nya styrelsen måste prioritera högt. Både vad gäller
luftrumsfrågor och där avses höjd i G-luft, hastighet, vikt, etc. samt vad som skiljer en
drönare och ett klassiskt modellflygplan.
Suget efter information är naturligtvis stort men om det inte finns någon säker information
att ge, så har vi valt att vara tysta. Vi har valt att bara informera om det som är till ett hundra
procent sant och som vi har klara papper på. Att som förtroendevald sprida
förhandsinformation, tyckanden och antaganden är inget som vi i styrelsen vill medverka till.
Vad styrelsen i SMFF vill medverka till är ett fortsatt aktivt modellflyg i organiserad form i
Sverige med både tävlingar och nöjesflyg. Vi är väldigt duktiga på just att organisera och
arrangera tävlingar. Men även att utveckla, testa nytt och ha roligt. Tillsammans är vi
starkare och har vi en tydligare röst, än om vi jobbar enskilt.

Tack för förtroendet
Styrelsen.

