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Protokoll 3/2011, § 31-38
fört vid konstituerande sammanträde med SMFF:s styrelse den 27 mars 2011, Quality
Hotel Ekoxen, Linköping
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Roland Brebäck (vice ordförande), Robert Sundström (kassör),
Rolf Pålsson (VO-Elit), Christer Malmesäter (VO-Bredd), Patric Holmström (suppleant) och
Jonny Carlén (sekreterare)

31
Mötets öppnande
Ordförande Ingela Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
32
Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja Ingela Persson till mötesordförande
att
välja Jonny Carlén till mötessekreterare.
att
välja Roland Brebäck och Patric Holmström att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
33
Godkännande av dagordning
Beslutades
att
godkänna dagordningen.
34
Fastställande av styrelsens ledamöter
Beslutades
att
fastställa styrelsens ledamöter enligt förbundsmötets beslut.
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
VO-Elit
VO-Bredd
Suppleant

Ingela Persson
Roland Brebäck
Robert Sundström
Rolf Pålsson
Christer Malmesäter
Patric Holmström

35
Firmatecknare
Beslutades
att
Ingela Persson och Robert Sundström tecknar förbundets firma med en attesträtt upp
till 100 000 kr var för sig, därutöver tillsammans.
36
Övriga frågor
a) Euro-konto
Beslutades
att
uppdra åt Robert Sundström att starta ett Euro-konto snarast möjligt.
b) Kompetensutveckling av styrelsen
Roland Brebäck önskade att styrelsen ska förkovra sig i ämnen som de tycker är intressanta.
Detta för att kunna stötta medlemmarna och varandra inom styrelsen.
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c) E-post
Beslutades
att
uppdra åt Robert Sundström att ordna med e-postadresser till styrelsen.
att
detta ska vara klart senast inom en vecka.
d) Medlemskort
Beslutades
att
i samband med utskick av medlemskorten ska två informationstexter skickas med ut
(Info om VM i F3K samt information om medlemskortet).
e) Webbsidan
Styrelsen diskuterade webbsidan och kom överens om att bilder på styrelsen medlemmar var
en bra idé.
f) Flygsportkläder
Beslutades
att
styrelsen själva har rätt att beställa en uppsättning av Flygsportförbundets
landslagskläder på förbundets bekostnad.
g) FSF representant
Beslutades
att
uppdra åt Rolf Pålsson att vara Sveriges Modellflygförbunds ordinarie ledamot med
Roland Brebäck som suppleant i Svenska Flygsportförbundets styrelsen.

37
Kommande möten
Beslutades
att
hålla telefonmöte första onsdagen varje månad klockan 19:00.

38
Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Linköping den 27 mars 2011

Ingela Persson
Ordförande

Jonny Carlén
Sekreterare

Justeras

Roland Brebäck

Patric Holmström

