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Ojusterat protokoll 1/2014, § 1-14
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 14 januari 2014 kl 20:00-22:30
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Robert Sundström (kassör), Christer Malmesäter (VO-Bredd),
Roland Brebäck (VO-Elit), Ulf Höglin (suppleant).
Frånvarande:
Patric Holmström (vice ordförande).
§1
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2
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.
§3
Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan
§4
Föregående protokoll
Konstaterades
att
protokoll nr 11 är godkätn av justeringsmännen.
§5
Inkomna skrivelser
Det konstaterades finnas två inkomna skrivelser.
a) Från f.d. MFN-redaktör om inskannade Modellflygnytt
Den f.d. redaktören lovordar initiativet att publicera gamla Modellflygnytt på webben men
tycker att arbetet gått i stå. Han efterfrågar dessutom CD-skivor innehållande elektroniska
original som lär ha skickats.
Chefen VO Bredd konstaterar att alla Modellflygnytt som finns tillhanda har skannats och
publicerats. När det gäller den inskickade CD-skivorna kunde det konstateras att de ännu ej
använts därför att den programvara som krävdes för att öppna innehållet inte funnits
tillgänglig.
Beslutades
att
chefen VO Bredd tillställer den f.d. redaktören ett svar.
b) Från Flygsportförbundet om baksidan av medlemskorten
Flygsportförbundet vill starta medlemskortsproduktionen men vi har inte beslutat om
baksidans utseende än.

Beslutades
att
trycka Flygsportförbundets adressuppgift och telefonnummer på baksidan av
medlemskorten tills SMFF eventuellt får ett eget telefonnummer.
§6

Ekonomi

a) Förbundets ekonomi
Det kunde konstateras att den aktuella resultatprognosen ligger på cirka -100 tusen kr för år
2013. Skillnaden beror huvudsakligen på att prognosen i huvudsak räknade med något fler
inkommande fakturor under årets slut.

b) VO Elits ekonomi
VO Elit saknar ett antal utbetalningar.
Beslutades
att
ge kassören i uppdrag att säkerställa att utebtalningarna sker.
c) VO Bredds ekonomi
VO Bredd kunde rapportera om att verksamheten bedrivits inom budget och att vissa PRmässiga aktiviteter kommer föredras på Förbundsmötet.
§7
Rapport bredd
Endast årets avslutande föreningsadministration pågår.
En PR-film om modellflyg kommer att lanseras under våren.
§8
Rapport elit
Det VM-lag i F3K som vann lagtävlingen vid senaste VM deltog vid Idrottsgalan i Globen
nyligen.
§9
Rapport utbildningsansvarige
Flygsportförbundet kommer ha utbildningsträff 31/1-1/2.
Beslutades
att
Sture Kinell och Ulf Höglin deltar för SMFF:s räkning.
att
ordföranden anmäler deltagarna.
§ 10

Kanslifrågor

a) Telefonnummer
Det finns ett antal nummer reserverade i RF:s växel som SMFF skulle kunna använda. I och
med att den tjänsten tecknas får man tillgång till en telefonist som kan ta kontaktuppgifter.
Abonnemanget kostar 600 kr/månad men då ingår ett Telia-mobil-abonnemang med fri surf
och fria samtal.
Det kunde konstateras att om SMFF tecknar ett sådant abonnemang kommer SMFF ha
samma nummer oavsett vilken kanslilösning som väljs i framtiden.
Beslutades
att
teckna telefonabonnemang via RF:s växel.
att
ordföranden verkställer beslutet.

b) Adressändringar
Det kunde konstateras att följande adressändringar ännu ej är gjorda:
•

MFK Direkt hos Skatteverket.

•

MFK Direkt, hemsidan.

•

Förbundet, Skatteverket.

•

Blanketter på hemsidan.

•

Utgående fakturor.

•

Utgående epost.

•

Modellflygnytt.

Beslutades
att
ändra förbundets adress från och med 2014-04-01. Ordföranden verkställer.
att
ordföranden ändrar MFK Direkts adress till suppleantens hemadress omgående.
att
kassören ändrar adresser på blanketter, utgående fakturor, utgående epost.
att
chefen VO Bredd ändrar adressen i Modellflygnytt.
§ 10 Rapport utbildningsansvarige
Flygsportförbundets utbildningsansvarige meddelar att alla utbildningstimmar som
genomförts inom respektive gren skall rapporteras på klubbnivå inom IdrottOnline. Någon
vidare instruktion eller möjligheter har ännu inte delgivits.
§ 11

Förbundsmötet 2014

a) Inbjudan
Ordföranden har satt samman en inbjudan. Det saknas diverse prisuppgifter.
Beslutades
att
skicka den fädriga inbjudan till kansliet för vidare distribution.
§ 12 Övriga frågor
Inga frågor förelåg.
§ 13 Nästa möte
Beslutades
att
nästa telefonmöte sker 5 februari 2013 kl 20:00-22:00.
att
nästa styrelsemöte sker 22-23 februari 2013.
§ 14 Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 22.30.
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Ingela Persson
Ordförande
Justeras
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Sekreterare

