
Agenda Styrelsemöte Elit onsdag 25/8 2021 19:30 – 21:15.

Mötesplattform: Zoom

1, 1, Mötets öppnande

NärvarandeKallade: Bengt Lindgren, Robert Hellgren, Bengt-Olof
Samuelsson och Per Findahl.

Röd färg= anteckningar från mötet.

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

Pelle skriver

3, Förra mötets protokoll.

Protokollet drogs.

4, Korta rapporter från våren och sommarens aktiviteter.

Flera SM har flugits. Världscup på Öland i F1 har genomförts, ett 25 tal
deltagare från grannländerna deltog. Några träningsläger har genomförts
på Brattforsheden. F2 Posttävlingar har genomförts. SM flygs kommande
helg. F3 Flera klasser har SM på gång eller det har körts. Skala har
provat våra de nya reglerna. Det gav fler deltagare för skala.

5, Tävlingar 2021, Det som återstår av året.

Se ovan.

6, Landslagsuttagningar 2022.

Landslaget i Skala för nästa år är klart, laget från 2019 flyger nästa år.
Reglerna för Landslagsuttagningen i skala ses över till nästa år.

Resterna av våra tävlingsklasser har uttagningsregler som kommer att
fungera inför nästa års laguttagning.



7, Märkning av modeller inför 2022 + våra tävlingsregler.

Styrelsen Elit var överens om att FAI licens ska vara det enda numret
som krävs på modellen från 2022 för att tävla på sanktionerad tävling.
Pelle filar på en text som vi kan besluta under nästa möte.

8, Kontakt med klubbar, klubbtendens.

Bengt har fått tag på en klubb som han pratat med, resten av klubbarna
har inte svarat på kontakten

9, Klasser med SM status, hur har det gått med listan vi tittade på som
Kjell hade ?

Bengt kollar om det finns ett dokument med de klasser vi har. Bengt tar
kontakt med GS Kjell i frågan.

10, Ungdomstalangstöd FSF 42000 kr.

Vad är definitionen för stödet ? Vad är det som gäller för att en pilot ska
få stödet ? Vi väntar på mer info från FSF.

11, Elitgruppen 2021, vad händer under hösten ?

Något digitalt möte bör ske. Mitten av november kan vara bra datum.
Bara elitgruppen på detta möte. Ett separat möte med GS kan ske
veckan innan.

Styrelsen Elit börjar spåna på agenda för båda mötena. Mer konkreta
planer görs under nästa Elit Styrelsemöte.

12, FSF arbetsgrupper, något att rapportera ?

Det har varit helt tyst, inget har hänt under sommaren. Det kommer att bli
tufft i höst när allt jobb ska genomföras.



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

Oro för stora styrelsens utgifter centralt. Bengt och Bengt-Olof
redogjorde för läget just nu.

14, 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.

Varje gren får följa upp listorna på betalade licenser och ta det med sina
piloter. SMFF bör se över om det är nödvändigt att man skriver in sitt
drönar ID i SMFF’s listor.

15, Mässa för rekrytering FSF (Digital).

Pelle informerade om att FSF planerar en mässa under februari – mars
nästa år. Detaljer saknas i dagsläget.

16, Visionsplan, utvärdering den gamla och ny för 2022-2025.

Planer för 2022 bör göras för att vi lättare ska få loss medel för
utveckling och landslag. Bengt börjar att kolla på skrivelser som vi kan
använda.

17, Övriga frågor.

1, Infoblad, utskick, Pelle skickar följande till Anders nu i veckan.

Tävlingslicensen för alla tävlanden, 100 kr för F1 och F2. För alla RC
klasser är det 400 kr.

Tävlingar 2022, om din klubb vill arrangera, kontakta respektive GA för
att stämma av, tävlingskalender.

2, Hemsidan. Bra om vi kan få till arbetsrum för de olika grenarna så de
själva kan lägga upp saker.

18, Nästa möte:



29 september 19:30


