Protokoll fört vid SMFF styrelsemöte den 12 augusti 2015
Mötet hölls via videolänk kl 20.00 – 21.30
Deltagare:
Claes Wahlund, ordf, Lova Bannister, v ordf, Roland Brebäck, ordf VO Elit, Åke Karlsson, ordf VO
Bredd, Ulf Höglin, suppleant. Lars Ekstedt, SMFF kansli, adjungerad.
$ 1. Mötet öppnas
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
$ 2.Protokolljusterare
Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Roland Brebäck.
$ 3. Godkännande av föreslagen dagordning.
Den av ordföranden presenterade dagordningen godkändes utan ändringar eller tillägg.
$ 4. Ny klubb
Robertsfors MFK har ansökt om medlemskap i SMFF. FSF har tillstyrkt medlemskap. Lars
Ekstedt fick styrelsens uppdrag att handlägga och slutföra ärendet. När medlemskapet är formellt
klart sätter Lova in ett ”Välkommen” på förbundets hemsida.
$ 5. Nybörjarmodeller.
En ny instegsmodell har tagits fram av Inge Sundstedt. Modellen kostar 50 kr/st i förpackningar
om 10 st. Det är relativt omständigt och därmed kostsamt att försäljning och distribution sker
via kansliet. Ulf Höglin kontaktar därför Eric Huss och undersöker om denne är villig att handha
levereranserna.
$ 6. Flytt till Idrottens Hus, Stockholm
FSF flyttar kontoret till Idrottens Hus före årsskiftet. Ordföranden kontaktar Bengt Lindgren för att
bekräfta att SMFF vill flytta med. Lars Ekstedt ser många fördelar med att verksamheterna finns nära
varandra.
$ 7. Ekonomi.
Ordföranden gav en kortare information om förbundets ekonomi. Utestående fordringar har
reducerats från drygt 400 kkr i maj till 70 kk i augusti. Det ett fåtal klubbar som står för större
belopp. Ordf och Lars Ekstedt arbetar vidare med projektet att kontakta klubbarna – målet är att det
vid årsskiftet inte ska finnas några gamla surdegar kvar.
Per juli visar förbundet ett resultat om 325 kkr och god likviditet. En mera omfattande genomgång av
ekonomin kommer vid nästa styrelsemöte som planeras äga rum i Stockholm den 22/8.
Roland Brebäck och Lars Ekstedt ska till det mötet gå igenom gjorda utbetalningar av Elitstödet.
$ 8. Luftrumsregler
Ulf Höglin redogjorde för de löpande kontakterna med Transportstyrelsen (TS) avseende
tillämpningen av luftrumsreglerna som är under framtagning i European Aviation Safety Agency
(EASA). Informationen kommer att finnas på säväl förbundets hemsida som i MFN. Skrivningen ska
arbetas fram i samarbete med FSF, Bengt Lindgren.
De nya reglerna/rekommendationerna kan komma att innebära att SMFF måste utbilda såväl nya som
etablerade modellflygare i gällande luftrumsregler. Ett utbildningspaket ska därför tas fram i samarbete
med SISU, Idrottens utbildningsorganisation. Ansvaret för utbildningen kommer troligen att läggas på
VO Bredd.
$ 9. Medlemsregistrering.
Det nuvarande systemet inom ramen för Idrott on Line får intensiv kritik då det upplevs som svårt och
tungarbetat. Det finns förbund som löst problemet på egen hand och Lova Bannister fick i uppdrag att
till nästa möte kontakta Fallskärmsförbundet betr hur deras system är uppbyggt och fungerar.
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$ 10. Nästa möte
Nästa möte äger rum lördagen den 22 augusti kl 10.00. Plats: Lova Bannisters bostad.
Därmed tackade ordföranden för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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