Protokoll 4 2015, fört vid ordinarie styrelsemöte i SMFF

Datum: Tisdagen den 19 maj 2015
Tid: 19.00 – 21.00
Plats: Distansmöte med video
Deltagare: Ulf Höglin, Åke Karlsson, Roland Brebäck, Lova Bannister,
Claes Wahlund (ordförande). Lars Eksted (adj)

$ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat
$ 2. Val av justerare
Roland Brebäck valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll
$ 3. Godkännande av föreslagen dagordning
Föreslagen dagordning godkändes utan ändringar
$ 4. Föregående protokoll.
Protokoll 3 2015 lästes, godkändes och lades till handlingarna
$ 5. Förbundets ekonomi.
Ordföranden redogjorde för det pågående arbetet med att ringa runt till klubbarna med obetalda fakturor.
Samtalen har i samtliga fall varit positiva och det är tydligt att det oftast är felaktiga eller oklara fakturor som
resulterat i att de inte blivit betalda. Förbundets under innevarande år införda faktureringsrutiner kommer att
innebära att eventuella frågetecken kommer att hanteras avsevärt snabbare vilket kommer att leda till färre
obetalda fakturor. Beloppet som är utestående har reducerats från drygt 200 kkr till 140 kkr och fortsätter att
minska.
Ordföranden har ännu inte varit i kontakt med samtliga med obetalda fakturor – arbetet fortsätter under maj
månad.
$ 6. Inkomna skrivelser
Bodens MFK har föreslagit att det skall vara möjligt att son medlem i SMFF kunna välja om man vill få tidningen
Modelllfygnytt eller ej.
Styrelsen beslöt: förslaget skall undersökas vidare men kommer inte att införas som ett alternativ under 2015.
Eskilstuna MFK har ställt en fråga om det finns möjlighet att få bidrag från SMFF till en ny klubbstuga (den
tidigare har förstörts i en anlagd brand.
Styrelsen har inga möjligheter att erbjuda sådant bidrag. Roland Brebäck tipsade om att klubbarna kan teckna en
synnerligen prisvärd försäkring i ”if” som täcker upp just sådana skador som drabbat Eskilstuna MFK.
Martin Elmberg har föreslagit att SMFF kontaktar elektronikföretaget Conrad betr ett eventuellt samarbete
iavseende företagets annonserade tävling för multikoptraar.
Roland Brebäck meddelade att han varit i kontakt med företaget. Det finns inget intresse från Conrads sida att
etablera ett samarbete med SMFF – deras tävling är ett internt arrangemang.
Samtidigt kom frågan om en officiell gemensam benämning på alla slags modellfarkoster som i dagsläget kallas
drönare, häxor, tricoptrar etc.
Styrelsen beslöt att alla dessa varianter skall betecknas multicoptrar.

$ 7. Nästa nummer av Modellflygnytt
Åke Karlsson meddelade att nästa nummer planeras att distribueras slutet juni. Deadline är månadsskiftet
maj/juni.
Ulf Höglin arbetar på en artikel som klargör nuvarande regelverk för flygning av modellflygplan. Det kommer
också artiklar om multicoptrar, förbundets försäkring, en sammanställning över alla olika tävlingsklasser inom
modellflyget mm.
Åke Karlsson arbetar vidare med att bearbeta nya annonsörer och håller också på att fram ett ”introduktionsbrev”
som ska distribueras till landets alla fysiska hobbyhandlare.
Lars Ekstedt åtog sig att kontakta Lars Strågen beträffande en möjlig artikel om Piper Cub till ett kommande
nummer av MFN.
Det är styrelsens absoluta uppfattning att förbundet ska arbeta vidare med att utveckla tidningen i
pappersformatet – det är för tidigt att redan nu satsa på en ren elektronisk version.
$ 8. Övriga frågor.
Sture Tingwall önskar få möjlighet att till reducerat pris köpa ett mindre antal av några enkla instegsmodeller att
användas i hans arbete, genom Röda Korset, med att stimulera och engagera ungdomar i en flyktingförläggning.
Styrelsen beslöt att Lars Ekstedt skickar ett antal lämpliga modeller (Flugan, JAS etc) till Tingwall. Med hänsyn
till att Sture Tingwalls engagemang är av ideell karaktär får han modellerna utan kostnad..
$ 9 Nästa möte.
Styrelsen beslöt att för närvarande inte finns behov att ett nytt möte inom den närmaste tiden. Ordföranden
återkommer efter midsommar med förslag till nytt mötesdatum.
$ 10. Mötet avslutning
Styrelsen konstaterade att distansmötet med video fungerat bra med tanke på att det var första gången denna
mötesteknik användes. Därefter tackade ordföranden för visat engagemang och förklarade mötet avslutat.
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