SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND
Styrelsen
Protokoll 9/2013

2013-09-25

1 (3)

Protokoll 9/2013, § 100-112
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 25 september 2013 kl 20.00.
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Robert Sundström (kassör), Christer Malmesäter (VO-Bredd),
Roland Brebäck (VO-Elit).
Frånvarande:
Patric Holmström (vice ordförande), Ulf Höglin (suppleant).

§ 100 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 101 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Robert Sundström till mötessekreterare.
att
välja Christer Malmesäter att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 102 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan
§ 103 Föregående protokoll
Beslutades
att
lägga protokll nr 8 med godkännande till handlingarna.
§ 104 Inkomna skrivelser
a) Från Flygsportförbundet om klubbar som saknar organisationsnummer
Det har inkommit en skrivelse från Flygsportförbundet med anmodan om att avregistrera ett
antal modellflygklubbar (12 st) som saknar organisationsnummer.
De berörda klubbarna är MFK Nimbus, MFK Dackeflyers, Hylte MFK, Djursholms MF,
MFK Linköping, Bergs RCK, RFK Kometen Lomma, Grums MFK, Wermdö MHK,
Ringsjöbygdens MFK, Järfälla MFK, Karlstads MFK och Bålsta MFK. Av dessa har MFK
Nimbus, MFK Dackeflyers, Hylte MFK, Djursholms MF, MFK Linköping, Järfälla MFK och
Bergs RCK inte registrerat några aktiva medlemmar under 2013.
Beslutades
att
Ulf Höglin och Ingela Persson skall kontakta klubben om uppgifterna.

§ 105 Klubbansökningar
a) MFK Exvolare
Ansökan om anslutning har inkommit från klubben MFK Xvolare. Stadgarna har tillställt
styrelsen. Styrelsen har inte funnit något i föreningens ansökan som strider mot SMFF:s
stadgar.
Beslutades
att
tillstyrka MFK Exvolare inträde i Flygsportförbundet.
b) Avesta R/C
Klubben Avesta R/C har via Flygsportförbundet ansökt om anslutning och Flygsportförbundet
efterfrågar SMFF om utlåtande.
Beslutades
att
besvara Flygsportförbundet att SMFF inte finner något hinder att klubben ansluts.
att
Ingela Persson granskar klubbens stadgar när dessa tillställs SMFF.
att
delegera tillstyrkandet av klubbens anslutan efter granskning av stadgar till Ingela
Persson.
c) Pajala MFK
Från Pajala har det inkommit förfrågan om att bilda modellflygklubb. Någon formell ansökan
har ännu inte inkommit.
Beslutades
att
Christer Malmesäter bistår klubben i bildandet.
§ 106 Ekonomi
a) Förbundets ekonomi
Det föreligger osäkerhet med ett antal fakturor där klubbar inte anser sig ha fått några.
Bredd har pratat med försäkringsbolaget om förbundets försäkringar. I diskussionerna har det
framkommit att premien för olycksfallsförsäkringen betalades för sent.
Beslutades
att
kassören undersöker vad som hänt med fakturorna.
att
kassören undersöker varför premien för olycksfallsförsäkringen betalades för sent.
b) Ekonomi Elit
VO Elit ligger ute med en hel del pengar rörande boende för landslag, som skall betalas av
enskilda landslagsaktiva.
Det konstaterades att VO Elit hittills gjort av med 485 863 kr (brutto). Intäkter hittills i år är
55 780 kr. Behållningen från 2012 (inklusive RF Elitstöd) var 497 917 kr. Kvarstår är
(inklusive 2013 års tilldelning) 247 834 kr. Därav planerar VO Elit spara 55 780 kr till 2014.
Beslutades
att
chefen VO Elit sammanställer faktureringsunderlag för utestående landslagskostnader.
c) Ekonomi Bredd
Inget särskilt att rapportera. Framöver skall ett antal klubbmöten hållas där vissa kostnader
kommer krävas.

§ 107 Rapport bredd
Chefen VO Bredd rapporterade att utbildnings och informationsprojektet med klubbar har
startats och det har genomförts två träffar. Närvarande klubbar har uttryckt sig positivt om
sammankomsterna.
§ 108 Rapport elit
Resultatmässigt har det hittills varit ett väldigt bra år.
Enligt chefen VO Elit ser det övervägande väldigt bra ut för svenskt elitmodellflyg. Det har
särskilt visat sig på juniorsidan.
Det har framkommit att Emanuel Fantini inte fått sitt juniorstipendium än.
VO Elit meddelar också att det en översyn om vilka kvalifikationer som gäller för att
förbundet skall hel eller del-finanisera landslagsdeltagande. Enligt resonemanget är det så att
en viss ambitionsnivå skall krävas.
§ 109 Rapport utbildningsansvarige
Utbildningsansvarige är inte närvarande.
§ 110 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
§ 111 Nästa möte
Beslutades
att
genomföra nytt telefonmöte 9:e oktober 2013 kl 20.00.
§ 112 Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 21:45.

………
25 september 2013
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