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Protokoll 6/2011, § 58-66
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 4 maj 2011.
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Roland Brebäck (vice ordförande), Robert Sundström (kassör),
Christer Malmesäter (VO-Bredd) och Jonny Carlén (sekreterare).
Adjungerade:
Bengt Lindgren, Bengt-Olof Samuelsson, Ulf Höglin
Anmält förhinder:
Rolf Pålsson (VO-Elit), Patric Holmström (suppleant)
§ 58 Mötets öppnande
Ordförande Ingela Persson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 59 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja Ingela Persson till ordförande.
att
välja Jonny Carlén till sekreterare.
att
välja Roland Brebäck och Christer Malmesäter att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 60 Godkännande av föredragningslista
Beslutades
att
fastställa föredragningslistan med tillägg under § 64 Övriga frågor a) Medlemskort, b)
Webbsidan.

§ 61 Godkännande av föregående protokoll
Beslutades
att
bordlägga godkännandet av protokoll 4-2011
att
bordlägga godkännandet av protokoll 5-2011

§ 62 Ekonomi
Beslutades
att
uppdra åt Robert Sundström att ta fram en grafisk presentation till webbsidan som
presenterar hur SMFF medel fördelas.

§ 63 VM F3K
Beslutades
att
uppdra åt Roland Brebäck och Ulf Höglin att ta fram ett formellt förslag till styrelsen
samt Bengt Lindgren och Bengt-Olof Samuelsson gällande organisationen kring VM i
F3K.
att
styrelsen ska hålla ett nytt möte den 10 maj för att besluta i ärendet.
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utöver Bengt Lindgren och Bengt-Olof Samuelsson ska även Lennart Andersson och
Gunnar Karlsson bjudas in till ovan nämnda möte.
uppdra åt Christer Malmesäter att lämna förslag till t-shirt med kostnad och tidsplan.
uppdra åt Bengt-Olof Samuelsson att ordna med klistermärken samt underlag för
bulletin 3.

§ 64 Övriga frågor
a) Medlemskort
Robert Sundström meddelade att det har blivit fel SWE-nummer på cirka 200 kort.
Framförallt drabbade det familjemedlemmar.
Jonny Carlén meddelade att utskriften av den senaste körningen av medlemskorten blev klar
under eftermiddagen. FAI-licenserna är uttagna men de nationella RC-tävlingslicenserna har
inte hunnits med ännu.
b) Webbsidan
Roland Brebäck påtalade brister i SMFF webbsida och i IdrottOnline.
Beslutades
att
bordlägga frågan till nästa möte.

§ 65 Nästa möte
Ordförande önskade att eventuella frågor ska skickas till henne inför nästa livemöte den 22
maj.

§ 66 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Falköping den 4 maj 2011

Ingela Persson
Ordförande

Jonny Carlén
Sekreterare

Justeras

Christer Malmesäter

Bengt Lindgren

