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Protokoll 6/2014, § 68-84
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 8:e april 2014
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Robert Sundström (kassör), Christer Malmesäter (VO-Bredd),
Ulf Höglin (suppleant), Roland Brebäck (VO-Elit), Claes Wahlund (vice ordförande).
§ 68 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 69 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Robert Sundström till mötessekreterare.
att
välja Claes Wahlund att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 70 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan.
§ 71 Föregående mötesprotokoll
Beslutades
att
lägga protokoll nr 5/2014 med godkännande till handlingarna med två
rättstavningsjusteringar.
§ 72

Inkommande skrivelser

a) Från Kent Stenström om olycka i Arvika 2009
En skrivelse har inkommit angående olyckan där det påpekas att en av de som
drabbades i olyckan har fysiska men från olyckan i form av ärr i ansiktet.
Föredragande vid ärendet när det begav sig var Sture Kinell. Det konstaterades vidare
att det SMFF uppgift i ärendet är att hjälpa till med att göra en anmälan till
försäkringsbolaget. En komplicerande faktor i sammanhanget är den person som
framförde flygplanet ifråga var norsk medborgare som inte var med i SMFF.
Beslutades
att
uppdra åt Claes Wahlund att tillsammans med Sture Kinell utreda historien i
ärendet samt att föreslå åtgärd.
§ 73

Nya klubbar

a) Allmän administration runt nya klubbar
Mötet diskuterade hur SMFF hanterar nyanslutna klubbar. På senare tid har det vid flera
tillfällen fungerat mindre tillfredsställande.
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson att ta fram ett förslag hur SMFF skall vägleda
intresserade klubbar in i SMFFgemensamheten.

b) Helsingborgs Flygklubb
Helsingborgs Flygklubb har inkommit med en ansökan men underlag är ej komplett.
Beslutades
att
bordlägga frågan tills dess underlag inkommit.
§ 74

Ekonomi

a) Förbundet
Kassören redogjorde för det ekonomiska läget.
Det kunde konstateras att registreringsläget är väl över budget. Prognos till årets slut är ett
överskott i intervallet 0-100 000 kr, men än så länge med stor felmarginal.
b) Elit
Ingen aktivitet av ekonomisk betydelse har genomförts sedan föregående möte.
c) Bredd
Verksamheten inom VO Bredd år 2014 diskuterades.
§ 75 Rapport bredd
Det konstaterades att det ibland kan vara svårt att få tag i ansvariga inom klubbarna för de
informationsmöten som planeras. Det kan inte vara förbundets uppgift att jaga folk om de inte
är visar intresse från eget håll.
§ 76 Rapport elit
Inget av vikt har skett sedan årsmötet.
Det kunde konstateras att landslaget i F3J varit på Cypern på träningsläger. Lägret
organiserades och finansierades av den turkiska staten.
§ 77 Rapport utbildningsansvarige
Inget fanns att rapportera.
§ 78 Genomgång av fattade årsmötesbeslut
Det konstaterades att årsmötesprotokollet inte föreligger än.
Beslutades
att
bordlägga frågan tills dess protokollet föreligger.
§ 79

Webbredaktör

a) modellflygnytt.se
Det har visat sig att den tidigare beslutade delade hanteringen av modellflygnytt.se inte
fungerar tillfredsställande.
Beslutades
att
ge Ingela Persson och Christer Malmesäter i uppdrag att ta fram en lösning
med webbredaktörsuppdraget för modellflygnytt.se.
b) förbundssidan
Webbredaktören har meddelat att han inte vill fortsätta sitt uppdrag. Han är dock beredd att
hjälpa till tills dess en efterträdare inrättats. Den nuvarande redaktören för modellflygnytt.se

har tillfrågats.
Beslutades
att
ge Ingela Persson och Christer Malmesäter i uppdrag att ta fram en lösning
med webbredaktörsuppdraget för modellflygforbund.se.
§ 80 CIAM Plenary Meeting
Det konstaterades att Bengt-Olof Samuelsson, Bengt Lindgren och Per Findahl skall åka till
CIAM Plenary Meeting. Gruppen har efterfrågat synpunkter från styrelsen inför mötet.
Beslutades
att
ge gruppen i uppdrag att ta hänsyn till det initiativ till det pressmeddelande om
”Förslag om tuffa normer för civila drönare” som Europeiska kommussionen
gett ut nyligen.
§ 81 Ansvarsområden
Styrelsen diskuterade fördelning av ansvarsområden inom styrelsen.
§ 82 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
§ 83 Nästa möte
Beslutades
att
ge ordföranden i uppdrag att kalla till ett möte i maj månad.
§ 84 Mötets avslutande
Mötet avslutades.
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