Förslag nummer 1 från styrelsen: VO-Bredd organisation utreds under 2018.
Förslag från Styrelsen: VO-Bredd organisation och dess uppgifter utreds under året. Styrelsen
upprätthåller verksamheten under 2018.
Förslag nummer 2 från styrelsen. Omarbetning av § 37
Styrelsen föreslår att § 37 omarbetas och delas in i undersektioner för att tydliggöra innebörden av
paragrafen och för att SMFF ska kunna uppfylla de krav som ställs på SMFF i och med den nya
EASA-lagstiftningen samt kraven i eventuell Delegationen/ackrediteringen från Transportstyrelsen
avseende modellflygning i klubb enligt EASAs artikel 14.
Den nya § 37 skulle enligt styrelsen se ut på följande sätt.

(§ 37a) Modellflygklubb Modellflygklubb skall inom sitt verksamhetsområde arbeta i enlighet med
förbundets målsättning. Som modellflygklubb räknas:
•
•

fristående klubb, som bildas av och för modellflygintresserade medlemmar
sektion, gren, grupp eller annan liknande sammanslutning, som består av
modellflygintresserade medlemmar inom annan organisation

Modellflygklubb skall vid inträde ha minst 10 medlemmar. Som medlemmar räknas de som betalt
fastställd medlemsavgift till klubben och som registrerats i SMFF. Alla medlemmar, som bedriver
modellflygverksamhet, skall registreras av klubben i förbundet. Vi ansökan om medlemskap av ny
klubb ska samtliga handlingar i §37 bifogas ansökningshandlingen. För befintlig klubb som skaffar ett
nytt fält eller flyttar sin verksamhet till annat fält ska uppgifter om det nya fältet sändas till SMFFkansli och godkännas innan flygning på fältet omfattas av SMFFs regelverk och försäkring.
Modellflygklubb skall följa inlämnade och godkända stadgar eller RF normalstadga för föreningar.
Modellflygklubb skall utse en säkerhetschef, som är väl insatt i säkerhetsfrågor.
Förslag från styrelsen: Ny delparagraf avser modellflygklubbens flygplats och flygområde

(§ 37b) Modellflygklubb ska till SMFF skicka in en områdeskarta över sitt/sina flygplatser med
flygområdet inritat samt markera vilka områden som är flygförbudszoner, ex. parkering,
depåområden, klubbstuga, närliggande bebyggelse mm.
Förslag från styrelsen: Ny delparagraf avser lokala fältregler

(§ 37c) Uppdaterade och lokalt anpassade fältregler ska skickas in till SMFF för arkivering. Som grund
för klubbens fältregler ska SMFFs grundläggande fältregler minst användas.
Förslag från styrelsen: Ny delparagraf avser luftrum och utbildning och delegation
(§ 37d) Modellflygklubb som avser att utnyttja SMFF delegation/ackreditering från Transportstyrelsen
ska se till att medlemmen är väl förtrogen med innehållet av delegationen/ackreditering. Medlemmen
ska ha nödig kunskap i luftrum och dess utbredning. Modellflygklubben ska sända in sina flygregler till
kansliet för arkivering och godkännande.

Förslag från styrelsen. Ny delparagraf avser förtydligande om försäkringens funktion.
(§ 37e) Modellflygklubb som utnyttjar SMFF försäkring ska till förbundsexpeditionen sända in
beslutsunderlag för de platserna som försäkringen ska gälla för. Försäkringen gäller endast för
klubbens medlemmar som registrerats i förbundets officiella register. Förut anmälda evenemang som
har godkänts omfattas också av försäkringen. Personer som deltar i flygskoleverksamhet och provapå flygningar i klubbens regi omfattas av försäkringen om den sker under handledning av
klubbmedlem som registrerats i förbundets officiella register.
Förslag nummer 3 från styrelsen. Delegation att anpassa stadgarna
Årsmötet ger styrelsen i bemyndigande att under 2018 anpassa stadgarna utifrån de krav som
Transportstyrelsen ställer på SMFF för att SMFF ska erhålla delegation/ackreditering i luftrumsfrågor.
Bemyndigandet gäller fram till förbundsmötet i mars 2019. På förbundsmötet i mars 2019 ska
eventuella stadgeändringar som genomförts under 2018 fastslås. Därefter finns möjlighet till
förlängning med ett år i taget om årsmötet så beslutar.
Förslag nummer 4 från styrelsen. Uttagningsregler för Dronerace-tävlande
Uttagningsregler för landslag i Dronerace-tävlande.
För 2018 gäller tillfälliga uttagningsregler Till för-VM och VM i Kina 2018 baseras uttagningen till
landslaget på att ju fler tävlingar och placeringar du får, ju mer poäng får du. Till 2019 ska Mfk
Dronerace ha inkommit med uttagningsregler för Landslag.

