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Ojusterat protokoll 4/2014, § 44-56
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 4 mars 2014
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Robert Sundström (kassör), Christer Malmesäter (VO-Bredd),
Ulf Höglin (suppleant), Roland Brebäck (VO-Elit).
Frånvarande:
Patric Holmström (vice ordförande).
§ 44 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 45 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.
§ 46 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan.
§ 47 Föregående protokoll
Beslutades
att
lägga protokoll nr 2/2014 med godkännande till handlingarna med att paragraf 33 även
skall omfatta ett beslut om att lägga protokoll nr 1 med godkännande till handlingarna,
samt att protokollet skall rubriceras möte och inte telefonmöte.
§ 48 Inkomna skrivelser
Det konstaterades inte finnas några inkomna skrivelser.
§ 49

Förbundets ekonomi

a) Förbundets ekonomi
Konstaterades
att
firmatecknare för Modellflygklubben Direkt är uppdaterade hos Nordea.
Beslutades
att
styrelsens arvoden skall betalas ut före förbundsmötet.
b) VO Elits ekonomi
Inget att rapportera,
Ekonomifrågor kommer att diskuteras på Elitmöte den 9:e mars.
c) VO Bredds ekonomi
Inget att rapportera.

§ 50 Rapport bredd
Ordföranden VO Bredd tillsammans med förbundsordföranden har varit på Skövde
Modellhobbymarknad.
En fråga som dryftades under marknaden var frågan om tävlingslicenser för olika typer av
tävlingsverksamhet inom förbundet. Det råder på somliga håll en uppfattning om att
tävlingslicenser krävs för all typ av tävlingsverksamhet.
§ 51 Rapport elit
Inget fanns att rapportera.
§ 52 Rapport utbildningsansvarige
Inget fanns att rapportera.
Hjälp till klubbar ges regelbundet om IdrottOnline.
§ 53

Förbundsmöte 2014

a) Årsmöteshandlingar
Handlingarna är inte färdiga.
Beslutades
att
delegera frågan om årsmöteshandlingarnas sammanställning till kassören.
att
handlingarna skall distribueras elektroniskt inom styrelsen senast fredag.
att
kassören under helgen skall ta hänsyn till skriftliga synpunkter från ledamöterna.
b) Övrigt
Konstaterades
att
cirka 30 personer är anmälda.
Det kunde konstateras att något förslag från valberedningen ännu inte inkommit.
Beslutades
att
informera revisorerna om läget och be dem undersöka om valberedningen är verksam.
§ 54 Övriga frågor
Inga övriga frågor konstaterades.
§ 55 Nästa möte
Inget beslut om nästa möte fattades.
§ 56 Mötets avslutande
Mötet avslutades.
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