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Ojusterat protokoll 2/2014, § 15-29
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 5 februari 2014 kl 21:00-22:30
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Robert Sundström (kassör), Christer Malmesäter (VO-Bredd),
Ulf Höglin (suppleant).
Frånvarande:
Roland Brebäck (VO-Elit), Patric Holmström (vice ordförande).
§ 15 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 16 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.
§ 17 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan
§ 18 Föregående protokoll
Konstaterades
att
protokoll nr 1/2014 är ännu ej godkänt av justeringsmännen. Protokollet var inte
färdigt förrän häromdagen.
§ 19 Inkomna skrivelser
Det konstaterades finnas två inkomna skrivelser.
a) Från MFK Gamen om SWE-nummer i IdrottOnline
Flygklubben Gamen anser att det vore en fördel om SWE-numrena syntes i IdrottOnline.
Styrelsens analys av saken är enligt följande:
•

Det finns till dags dato ingen känd funktion i IdrottOnline som matchar SWE-numret.

•

I IdrottOnline Klubb finns ett medlemsnummer, men detta är ett nummer som tilldelas
av klubben och tycks avse medlemsnummer i klubben.

•

Varje licens i IdrottOnline kan tilldelas ett nummer. Detta är en manuell åtgärd som
behöver genomföras för varje godkänd licens. Det skulle vara möjligt att ge kansliet i
uppdrag att fylla i detta nummer.

•

Licenserna i IdrottOnline kan fyllas i en med

b) Från Claes Meijer beträffande erbjudande om SM-veckan 2015
Claes Meijer erbjuder sig att agera som projektledare och koordinator för
modellflygarrangermang under SM-veckan 2015.
Konstateras
att
intresseanmälan skall anmälas av SF hos RF senast 15:e februari.
Beslutades
att
snabbutreda möjligheterna att göra en intresseanmälan om deltagande i SM-veckan
2015. Chefen VO Elit verkställer.
att
ordföranden besvarar propån i positiva ordalag men där det skall göras tydligt att något
slutgiltigt beslut ännu inte fattats, samt att VO Elit skall undersöka möjligheterna att
göra intresseanmälan till RF.
§ 20

Ekonomi

a) Förbundets ekonomi
Kassören redogjorde för förbundets totalt ekonomi.
b) VO Elits ekonomi
Ingen VO Elit närvaro.
c) VO Bredds ekonomi
VO Bredd kunde rapportera om att verksamheten bedrivits inom budget och att vissa PRmässiga aktiviteter kommer föredras på Förbundsmötet.
§ 21 Rapport bredd
Den 11:e februari genomförs ett breddmöte i Jönköping.
Bredd kommer visa upp sig på Skövde Marknad, 1:a mars.
§ 22 Rapport elit
Ingen rapport fanns tillgänglig.
§ 23 Rapport utbildningsansvarige
Flygsportförbundet genomförde en utbildningsträff 31 januari-1 februari.
Under träffen kunde det konstateras att det mesta av utbildningsaktiviteten inte reistreras i
IdrottOnline. Eftersom dessa uppgifter har betydelse för fördelning av anslag är det värdefullt
om dessa uppgifter fylls i.
2013 års uppgifter behöver fyllas i senast första mars för de skall vara anslagsgrundande.
Beslutades
att
skicka anmodan till alla klubbar om att skicka in uppgifter per epost till
utbildningsansvarige.
att
med utgångspunkt från inskickade underlag centralt mata in uppgifterna i IdrottOnline.
att
utbildningsansvarige verkställer.
§ 24

Kanslifrågor

a) Telefonnummer
Ytterligare detaljer har framkommit. Själva implementationen av växelnumrena har dragit ut
på tiden och det är inte SMFF:s fel.

Den exakta kostnaden för ett mobilabonnemang knutet till växeln är 470 kr/månad plus
moms.
Det rådde viss oklarhet om huruvida lösningen är en paketlösning eller om växelnumret och
mobilabonnemanget och eventuell mobiltelefon är separata lösningar.
Beslutades
att
tills vidare upphäva beslutet från 14/1 om att teckna abonnemanget.
att
bordlägga frågan om vidare beslut tills vidare klarhet har nåtts, särskilt med avseende
på om vi verkligen behöver betala för en telefon (som inte kommer användas).

b) Medlemskort
Styrelsen informerade sig om läget vad gäller medlemskortsproduktionen.
§ 26

Förbundsmötet 2014

a) Inbjudan
Inbjudan har distribuerats.
b) Inkomna förslag och motioner
Det kunde konstateras att det inkommit ett förslag och en motion.
§ 27

Övriga frågor

a) Inskanning av Modellflygnytt
Det ordas en del i sociala medier om att det går sakta med elektronisk publicering av
Modellflygnytt.
Det kunde konstateras att de utgåvor av Modellflygnytt som fanns lagrade i filer som tidigare
inte kunde öppnas numer kan bearbetas och så småninom publiceras.
b) Avesta FK
Avetsa FK har hört av sig därför att de känner sig förfördelade eftersom klubbens
årsregistreringsavgift inte betalats.
Det kunde konstateras att Avesta FK anslöt sig till SMFF/FSF under 2013, men att de därefter
inte registrerat några medlemmar.
Det kunde konstateras att vi inte övervägde att klubben var nyansluten när klubbar utan
medlemmar sorterades bort, vilket varit olämpligt. Det är troligen en del inkörningsproblem
med IdrottOnline i en ny förening.
c) Aces MFK
Även Aces MFK har hört av sig med samma synpunkt. I deras fall är det emellertid så att
klubben inte registrerat några medlemmar på många år.
§ 28 Nästa möte
Beslutades
att
nästa styrelsemöte sker 22-23 februari 2013 på Clarion Hotell Arlanda.
§ 29 Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 22.30.
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