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Protokoll 5/2013, § 51-63
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 10 april 2013 kl 20.00.
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Robert Sundström (kassör), Roland Brebäck (VO-Elit, §57-62),
Patric Holmström (vice ordförande, §51-58), Ulf Höglin (suppleant), Christer Malmesäter
(VO-Bredd).
Frånvarande:

§ 51 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 52 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.
§ 53 Föredragngslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan
§ 54 Konstituering av styrelsen
Beslutades
att
konstituera styrelsen enlig följande.

att
att
att

Ordförande

Ingela Persson

Vice ordförande

Patric Holmström

Kassör

Robert Sundström

Suppleant

Ulf Höglin

Ordförande VO Elit

Roland Brebäck

Ordförande VO Bredd

Christer Malmesäter

Ingela Persson och Robert Sundström tecknar Förbundets firma var för sig.
utse Roland Brebäck till ordinarie ledamot i Flygsportförbundets styrelsen och att Ulf
Höglin skall vara hans personlige suppleant.
utse Patric Holmström till ordinarie ledamot i Flygsportförbundets valberedning och
Sture Kinell som hans personlige suppleant.

§ 55 Föregående protokoll
Beslutades
att
bordlägga frågan till kommande möte.

§ 56

Inkomna skrivelser

a) Från Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap om nitrometan
Det konstaterades att Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap håller på att kartlägga
vilka privatpersoner som innehar och använder mer än 23% volymprocent nitrometan. Det
kommer troligen att bli någon typ av tillståndsförfarande för de personer som vill inneha och
bruka detta ämne.
Styrelsen diskuterade frågan.
Beslutades
att
Ingela Persson skriver ett utkast på ett svar och distribuerar inom styrelsen för
översyn.
b) Från Karlskrona RFS om ärende i miljödomstolen
Karlskrona RFS har inkommit med ljudmätningskostnader vad beträffar ärendet i
miljödomstolen.
Beslutades
att
Robert Sundström verkställer utbetalning xxxx.
§ 57 Medlemskort och licenser
Det konstaterades att det varit lite gnissel i produktionen av tävlingslicenser i och med att
somliga medlemskort skickats ut flera gånger. Produktionen kom inte heller igång förrän i
början av mars.
Det konstaterades att problemen kan förklaras av flera olyckliga omständigheter som
samverkat som dels lett till förseningen och dels de felaktigheter som skett.
Beslutades
att
Ingela Persson och Patric Holmström tar upp och diskuterar arbetssituationen på
kansliet vid möte med Segelflygförbundet kommande vecka.
§ 58 Stipendier
Det konstaterades att sex stipendiater hittills erhållit utbetalning. Inga av de kvarvarande
stipendierna har delats ut. Det konstaterades att stipendierna kommer delas ut under våren och
utbetalningen kommer därefter.
§ 59 Ekonomisk rapport
Det ekonomiska läget redovisades.
En längre diskussion om balansräkningen och redovisning genomfördes.
Frågan om hur prenumerationsbeställningarna av Modellflygnytt fungerar diskuterades.
Beslutades
att
Robert Sundström reder upp prenumerationsbeställningarna hanteras korrekt på
kansliet.
§ 60

Rapporter

a) Verksamhetsområde Bredd
Breddmöte kommer hållas 20:e april i Örebro. I samband med mötet kommer arbete med
Meetingguiden och uppdatering med Flygskolan gås igenom.
b) Verksamhetsomåde Elit
Elitmöte kommer hållas 19:e maj i Stockholm.

Det råder osäkerhet kring betalning av startavgifter med mera för landslag.
Beslutades
att
Robert Sundström tar upp frågan med kansliet och tillser att det handläggs korrekt på
kansliet.
§ 61 Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades.
§ 62 Nästa möte
Beslutades att ha nästa möte på Ålleberg 18-19 Maj. Arbetsdag planeras lördag förmiddag.
§ 63 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
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