
Protokoll Styrelsemöte Elit onsdag 9/6 2021 19:30 – 21:20.

Mötesplattform: Zoom

1, 1, Mötets öppnande

NärvarandeKallade: Bengt Lindgren, Bengt-Olof Samuelsson, Conny
Ulvestaf och Per Findahl.

Röd färg= anteckningar från mötet.

2, Godkännande av dagordning och ordförande och sekreterare för
mötet.

Pelle skriver och leder mötet.

3, Förra mötets protokoll.

Protokollet gicks igenom.

4, Tävlingar 2021, restriktioner från FAI, CIAM och FSF, Uppdateringar.

Landslagsuttagningen, diskussion om hur vi generellt tänker ang.
uttagningen. Nya lag bör nog tas ut eftersom fördröjningen är så stor just
nu. Det kan vara lokala skillnader i vissa klasser.

Ex lina kör ny uttagning och flera tänker i samma banor.

Pelle informerade om de nya riktlinjerna från CIAM. De flesta Cat 1
tävlingar från 2021 är flyttade/Inställda. Cat 2 så startar Världscupen 1
juli i år. Sverige kommer att köra sina friflygtävlingar i början av juli på
Öland som Världscup. Pelle skickar fortlöpande ut info när uppdateringar
kommer.

Diskussion runt restriktionerna från FSF.

Bra om tävlingskalendrar i klasserna börjar ta form nu. SM kan också
annonseras med kort varsel, men ska naturligtvis utlysas officiellt.
GA/GS för prata med sina tävlingsklasser så alla tävlingskalendrar tar
form för resten av 2021.

Bidrag för öppen internationell tävling 2021 börjar gälla från 1 juli.



5, Plenarmötet 2021, Kommentarer efter mötet.

Vi väntar på protokollet och distribuerar ut info när den kommer.

6, Elitgruppen 2021, nya deltagare samt möte i vår.

Alexander, Peder, Pelle kollar, lägger in i listan och välkomnar piloterna
till gruppen.

7, FSF arbetsgrupper, något att rapportera ?

FSF har gått ifrån ReachPotential i arbetet. Arbetet med
Tävlingsgruppen FSF kommer att startas upp i höst, men det skulle
behöva gå fortare. Skärmflyg har fått bidrag för tävlingsutveckling. Vi
borde också kunna få samma bidrag. Protokoll och kalender från FSF
borde presenteras över arbetet med tävlingsgruppen. Arbetet går
långsamt.

8, Ekonomi 2021, läget just nu och tankar framåt.

Diskussion runt klubbkostnaden till FSF.

9, Tävlingslicenser samt registrering, Hur får vi våra piloter att betala in
sina licenser och att registrera sig för Operatörs ID mm ? Uppföljning
från förra mötet.

Vi behöver filen över licenser från kansliet med kontinuitet, ca 1
gång/månad.

Vi behöver tjata specifikt i grenarna till våra tävlingspiloter om att de SKA
skaffa ID om det krävs för den klassen de tävlar i SAMT att de betalat
tävlingslicensen. GA ansvarar att detta blir utfört.

Arrangörer måsta kolla att piloter har sin tävlingslicens. Att modellen som
kräver operatörs ID är märkt är pilotens ansvar (Operatören).

10, Ev. möte med alla GA/GS ?



Efter sommaren tar vi upp det igen.

11, Övriga frågor.

Arbetsrum Skala behövs på SMFF’s hemsida. Pelle tar upp det med
SMFF styrelse. Arbetsrum kopplat till GS funktionen vore generellt bra
att ha. Det är speciellt viktigt när GA/GS sysslan ska lämnas över till ny
på posten.

Pengar till grenarna ska vi hittar vägar för.

12, Nästa möte:

Mötesplattform Zoom, onsdag 25/8 19:30.


