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Sveriges Modellflygförbund 

 
SMFF:s infoblad nr 9 2021 

 
Detta infoblad går till alla SMFF klubbars medlemmar.  
 

Kallelse till förbundsmöte 2022 

Förbundsmötet som kommer att hållas under vecka 12 (21 och 24 mars) kommer att vara 
digitalt. Vi kommer som tidigare använda Zoom för videolänk och VoteIT för 
dagordning/röstning. Motioner till mötet får lämnas av anslutna klubbar och ska vara kansliet 
tillhanda senast 7 februari 2022. Kom ihåg att anmäla ombud för er klubb! 
 

Dagordning till förbundsmötet 

 
a) Mötets öppnande. 
b) Godkännande av mötesregler 
c) Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
d) Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll. 
e) Val av två personer som jämte justeringsmännen är rösträknare (endast vid fysiskt 

möte). 
f) Fråga om förbundsmötet är stadgeenligt utlyst. 
g) Fastställande av röstlängd. 
h) Förbundets verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 
i) Förbundets ekonomiska berättelse för det senaste räkenskapsåret. 
j) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-

/räkenskapsåret. 
k) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
l) Behandling av propositioner till mötet. 
m) Behandling av motioner till mötet. 
n) Fastställande av förbundets officiella organ. 
o) Fråga om arvoden för styrelsen. 
p) Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhets-

/räkenskapsår. 
q) Fastställande av avgifter till förbundet för det nästkommande verksamhetsåret. 
r) Val av ledamöter i förbundsstyrelsen. 
s) Fastställande av underområden inom respektive verksamhetsområde. 
t) Val av ledamöter i verksamhetsområden. 
u) Val av revisorer och revisorssuppleanter. 
v) Val av ledamöter i valberedningen. 
w) Övriga frågor. 
x) Avslutande av mötet. 
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Digitala byggkvällar 

De digitala byggkvällarna som SMFF och RCFF anordnar tillsammans fortsätter efter nyår. 
Nästa byggkväll blir måndagen den 10 januari 2022 med start 19,30. Länk till mötet finns på 
Facebooksidan Sveriges modellflygare under evenemang men här har ni den också: 
https://us02web.zoom.us/j/83718253119?pwd=U3F6VzR5ak1scjI2L2kzQ0htV3NyZz09. Vi 
använder oss av Zoom för byggkvällen.  
Varje byggkväll inleds med ca 30 minuters föredrag om något intressant ämne innan de 
allmänna diskussionerna tar vid. 
 

Medlemsregistrering i IdrottOnline 

Onsdagen den 9 februari kl. 18,30 – 21,00 kommer vi att hålla en genomgång för 
klubbadministratörer i hur man registrerar medlemmar och ansöker licenser. Vi kommer att 
gå igenom hur ni ska göra och vad ni ska tänka på. En påminnelse och länk till mötet 
kommer att skickas ut till klubbadministratörerna när det närmar sig men det är bra om ni 
bokar in datumet redan nu. 
 
 

Gemensamma säkerhetsregler 

De flesta medlemmar har redan godkänt de gemensamma säkerhetsreglerna men det fattas 
fortfarande på några. Det är viktigt att detta blir registrerat i IdrottOnline för det är en 
förutsättning att dessa är kända, accepterade och godkända för att försäkringen ska gälla 
och är ett krav från Transportstyrelsen för godkännande av våra fält. Säkerhetsreglerna 
bifogas i utskicket. 
 

Operatörs-ID 

De flesta har även rapporterat in sitt operatörs-ID till klubben och de har i sin tur registrerat 
detta i IdrottOnline. Kom ihåg att detta ID ska vara märkt på samtliga modeller som väger 
över 250 gram. 
 

Cardskipper 

Medlemskorten från SMFF kommer i appen Cardskipper eller som .pdf i mailen. I bilagan ser 
ni exempel på hur det ser ut och var ni ser informationen om operatörs-ID och om man har 
godkänt de gemensamma säkerhetsreglerna. 
 

Allt om hobby 

Tillsammans med detta utskick så kommer även ett erbjudande på en prenumeration av Allt 
om hobby till rabatterat pris. Ett bra erbjudande om ni önskar antingen en papperstidning 
eller bara digitalt. 
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Tillstånd för nitrometan 

Senast den 1 februari 2022 så måste man ansöka om tillstånd för att inneha bränsle med 
nitrometan där det är mer än 12volym%. Detta görs på Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps hemsida, www.msb.se.  Bifogat detta utskick hittar ni vad som gäller i en 
broschyr från MSB. 
 

 

 
 
Borlänge den 28 december 2021 
 
 
Anders Jonsson 
Ordförande SMFF 


