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Protokoll 12/2012, § 137-151
fört vid sammanträde med SMFF:s styrelse den 20-21 oktober 2012.
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Patric Holmström (vice ordförande), Robert Sundström (kassör),
Roland Brebäck (VO-Elit), Christer Malmesäter (VO-Bredd), Ulf Höglin (suppleant)
§ 136 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 137 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Robert Sundström till mötessekreterare.
att
välja Ulf Höglin att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 138 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan med tillägg ärenden ”medlemskort 2013”,
”2013 års medlemsavgift för yngre” och ”introduktionsbrev 2013” lades till.
§ 139 Workshop, FSF enkät
Workshopen gicks igenom där synpunkter lades till.
§ 140 Inkomna skrivelser
a) Karlskrona RFS
Styrelsen har tidigare beslutat att stödja klubben med 10 000 kr för juridiskt biträde i fallet
med klubbens överklagande till Länsstyrelsen. Den slutgiltiga kostnaden blev 19 000 kr.
Styrelsen kan konstatera att det ännu inte är känt i vilken utsträckning överklagandet kan
återanvändas i andra former för andra modellflygklubbar.
Beslutades
att
tills vidare avvakta med klubbens del av kostnaderna tills dess att Länsstyrelsens
utslag blivit offentligt.
att

uppdra åt Robert Sundström att formalisera ett förslag till Förbundsmötet 2013 om
SMFF:s framtida åtaganden i miljöjuridiska ärenden enligt de riktlinjer som
presenterades i ebrev den 25:e juni 2012.

§ 141 Ekonomi
a) Förbundet
September månads balansräkning, totala resultaträkning och projektresultaträkning gicks
igenom. Det kunde konstateras att förbundet hittills i år ligger väsentligen över budget vilket
huvudsakligen beror på att FSF/RF elitstöd inte förbrukas i avsedd takt. Dock, även övriga
delar av förbundet ligger över budget så det skall gå att göra en avsättning för oförbrukade
elitmedel utan att gå under budget.

b) Elit
VO Elits ekonomiska rapportering bordlades till punkt 9 ”Rapport Elit” på
föredragningslistan.
c) Bredd
Chefen VO Bredd Christer Malmesäter rapporterade att inga kostnadskrävande aktiviteter
genomfördes inom VO Bredd under sommaren.
§ 141 Föregående mötesprotokoll
Protokoll 6, 9 och 11 har inte inkommit till kansliet.
Beslutades
att
uppdra åt ordföranden Ingela Persson att gå genom och dra fram de saknade
protokollen.
§ 142 Rapport Bredd
Chefen för VO Bredd Christer Malmesäter rapporterade om VO Bredd. Christer rapporterade
om förhållandevis låg aktivitet och inga möten har hållits på ett tag.
Det konstaterads att under sommaren 2012 har representanter från VO Bredd varit ute på ett
flertal evenemang såsom exempelvis Jetflygträffen i Karlskoga, Helsingborgsmeetinget, Kristi
Flygarträffen i Norberg och Malungsträffen.
Mötet diskuterade vidare även ”Flygskolan”. Konceptet ligger för närvarande i en arbetsgrupp
i IdrottOnline. Om Flygskolan konstaterades följande:
.

Somliga har inloggningsproblem i den arbetsgrupp som upprättats för ändamålet.

.

Flygskolan är i behov av uppdatering, främst helikopterdelarna men även en del annat.

§ 143 Rapport Elit
Chefen för VO Elit Roland Brebäck rapporterade om VO Elit.
Det konstaterades att ekonomirapporteringen har släpat främst under augusti och september.
Roland påpekade att rapporteringen måste fungera bättre. Det konstaterades att det nog är så
att rapporterna inte kommit ut lika regelmässigt sedan Anette Thorell avslutade sin anställning
hos Flygsportförbundet i augusti. Det beslutades att uppdra åt Robert Sundström att
återupprätta den regelmässighet som tidigare varit rådande.
Det konstaterades även att det finns flera fakturor rörande tävlingskostnader som skall
vidarefaktureras som inte nått sina mottagare. Vi behöver utreda varför detta skett och var i
administrationen det gått fel. Det beslutades att uppdra åt Robert Sundström att utreda var
fakturorna eller fakturaunderlagen tagit vägen.
VO Elits chef rapporterade dessutom att Flygsportförbundet har efter nominering beslutat
bjuda in Per Findahl och seniorlandslaget i F3K till Idrottsgalan 2013.
§ 144 Medlemskorten 2013
Förslaget till medlemskort 2013 föredrogs. Styrelsen diskuterade främst fördelar och
nackdelar med att ha domarbehörigheter på medlemskorten. Styrelsens mening är att
domarbehörigheter skall tryckas på separata kort.
Beslutades
att
bordlägga frågan till nästa telefonmöte för att ge möjligheter för fler förtroendevalda

att lämna synpunkter.
§ 145 2013 års medlemsavgift juniorer
Det redogjordes för en undersökning om beslutet om 2013 års registreringsavgift för
klubbmedlemmar födda 1993. Enligt undersökningen har det skett ett redigeringstekniskt
misstag vilket har medfört en oavsiktlig avgiftshöjning för just denna ålderskategori.
Beslutades
att
föreslå förbundsmötet 2013 att i efterhand justera 2013 års avgift för de modellflygare
som under 2013 fyller 20 år så att avgiften för dessa under året blir 100 kr istället för
370 kr.
§ 146 Introduceringsbrev 2013
Styrelsen tittade på förslaget. Det kunde konstateras att vi kan formulera om brevet när som
helst.
Beslutades
att
göra dessa utskick under 2013 men att bordlägga beslutet om den exakta utformningen
till ett senare tillfälle.
§ 147 Tolkningen av ”förstagångsmedlemmar” enligt Förbundsmötets beslut
Beslutades
att
att tolka förbundsmötets beslut om rabatt till förstagångsmedlemmar så att denna
rabatt tillfaller de nytillkomna medlemmar som SMFF inom lagens ramar medger,
särskilt då med avseende på Personuppgiftslagen.
att

uppdra åt Robert Sundström att utreda de juridiska förhållandena runt sparade
personuppgifter i IdrottOnline.

§ 148 Kansli för förbundet
Förbundsordföranden och vice förbundsordföranden informerade om arbetet med att utreda
kanslisituationen inför 2013. Det klargjordes att Flygsportförbundet sagt upp innevarande
avtal till den 31/12 2012. Till dags har inget förslag inkommit från Flygsportförbundet om
hur FSF tänker sig kansliverksamheten under 2013. Det har emellertid inkommit ett
kontraktsförslag från Segelflygförbundet.
Beslutades
att
uppdra åt förbundsordörande och vice förbundsordförande att ta kontakt med
Segelflygförbundet för att formalisera ett mer konkret kontraktsförslag inför 2013. Det
beslutades vidare att aktiv kontakt skall tas från vår sida med Flygsportförbundet.
§ 149 Övriga frågor
a) Protokolljusteringen
Det saknas protokoll och justeringen går långsamt. Det konstaterades att
Förbundsordföranden fck uppdrag att se över frågan vid genomgången av protokollen.
b) Förbundsmötet 2013
Det konstaterades att stadgarna kräver att Förbundsstyrelsen offentliggör tid och plats för
Förbundsmötet i Modellflygnytt nr 6. Ingen aktivitet har ännu märkts från Flygsportförbundet
i denna fråga.
Beslutades

att
att
att
att

utgå från att Förbundsmötet skall läggas i anslutning till Flygsportförbundets årsmöte.
kontakta Flygsportförbundet för att höra när årsmötet (FSF:s) skall vara.
om Flygsportförbundet inte kan klargöra tid och plats senast 1:a november ta fram
offerter för att arrangera Förbundsmötet i egen regi.
om Förbundsmötet skall arrangeras i egen regi, kalla till extra telefonmöte omkring
15:e november för att besluta om tid och plats för Förbundsmötet.

§ 150 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte 21 november 2012.
§ 151 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
21 oktober 2012

Ingela Persson
Ordförande
Justeras

Ulf Höglin

Robert Sundström
Sekreterare

