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Protokoll 14/2011, § 127-136
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 7 september 2011
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Roland Brebäck (vice ordförande), Robert Sundström (kassör),
Johan Bjerkander (vice ordf VO Elit), Christer Malmesäter (ordf VO Bredd) och Patric
Holmström (suppleant)

§ 127 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 128 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja ordförande Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Christer Malmesäter till mötessekreterare.
att
välja Robert Sundström att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 129 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan.
§ 130 Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll redovisades och lades till handlingarna.
§ 131 Ekonomi
Robert Sundström redovisade ekonomin med likviditetsprognos och resultaträkning.
Ekonomirapport med redovisning av respektive kostnadsställe/gren efterlystes så att Johan
Bjerkander kan få klart för sig vad de har att röra sig med.
Robert Sundström uppmanades att gå igenom medlemsregistret och dess funktioner till den
15/9 och därefter ”torrköra” systemet.
Ett skarpt fullt fungerande medlemsregistreringssystem ska finnas den 30/9 -11.
Robert Sundström skriver i nästa nummer av Modellflygnytt om hur man registrerar
medlemmar och förklarar det ekonomiska läget.
Robert Sundström presenterar ”Sverigekartan” på mötet som är fastslaget till den 1/10-11.
§ 132 Rapport från VM i F3K
Beslutades
att
bordlägga frågan då Rolf Pålsson inte lämnat in rapporten till detta mötestillfälle.
att
uppdra åt ordförande att kontakta Rolf Pålsson och be honom avlämna rapport innan
nästa möte. Deadline för detta är senast den 30 september 2011.
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§ 133 Elitärenden
Beslutades
att
efter diskussion att för 2011 betala ut 5000:-/person i extra landslagsersättning till de
som tävlar på annan kontinent.
att
nytt beslut för 2012 får tas nästa år.
§ 134 Övriga frågor
Styrelseprotokollen måste ut på hemsidan så fort de är justerade.
Beslutades
att
uppdra åt ordförande att kontakta Jonny Carlén för att ordna med detta.
Björn Hårdstedts förslag diskuterades men inget beslut togs i ärendet.
Sanktioneringar måste bekräftas och omgående komma ut i SMFF kalendern.
§ 135 Nästa möte
Nästa möte är satt till 1-2 oktober 2011 kl. 10.00.
§ 136 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Växjö den 7 september 2011

Ingela Persson
Ordförande
Justeras

Robert Sundström

Christer Malmesäter
Sekreterare

