Protokoll Styrelsemöte Elit torsdag 25/11 2020 19:30 – 21:15.
Mötesplattform: Zoom

1,1, Mötets öppnande

KalladeKallade: Bengt Bengt-Olof Samuelsson, Conny Ulvestaf, Robert
Hellgren och Per Findahl.
Röd text=Mötesanteckningar

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

3, Förra mötets protokoll.
Pelle gick igenom protokollet

4, Kort från mötet FSF 21 – 22/11, Pelle rapporterar.
Lördagen
ReachPotential – Utvärdering av FSF varumärke. Underlag är en mängd
intervjuer som gjorts. Nu ska en nystart göras. Varumärket ska ge ett
löfte, det är inte bara själva loggan. Verksamheten ska vara grunden, det
ska vara sant, sunt och meningsfullt.
Ett VI-tänk måste till in FSF.
Historia-Idrotten är det vi lyfter fram.
Kärnvärden-Våra ord och begrepp som vi använder.
I Visionen ska vi lyfta fram Idrotten.
Vår position och signaler ut.
STRUKTUR behöver det jobbas med.

STADGAR haltar i grenförbunden gentemot FSF, behöver det jobbas
med,
1 För lite ”Idrott” i FSF, det pratats för lite idrott.
2 Vi är beroende av varandra
3 Struktur med roller och ansvar
4 Vi blir färre och färre medlemmar
En del workshops. Det lyftes fram en del positiva effekter runt Corona,
fler är på hemmaplan och har tid och möjlighet att flyga, fler lägger sina
semesterpengar på ex flygcert. Lokala tävlingar har fått ett uppsving.
Söndagen
Mattias Claesson ReachPotential pratade Intressepolitik. Hur vi kan
tänka när vi vill påverka myndigheter.
Worshops där vi fick träffa tre olika grupper, Intressepolitik, Luftrum samt
Tävlingsgruppen (Gamla Elitgruppen FSF). Tyvärr så fanns inte Gunlög
med. Jag lyfte fram vikten om taktiskt tänk inför Elitsatsning RF 2022 och
framåt. Ingen plan fanns som jag förstod det. GS Kjell förklarade hur
komplicerat systemet är och hur svårt det är för oss att få medel. Jag
lyfte vid flera tillfällen att jag tycker GS ska få lägga mer tid på detta
eftersom det ligger helt i linje med det ReachPotential kommit fram till, vi
ska synas mer inom begreppet ”Idrott”. Avslutningsvis sa ansvariga för
gruppen att de skulle behöva mer samarbete med grenförbunden för att
kunna jobba mer effektivt, vilket jag välkomnade. Per A som
representerade i hängflygförbundet gjorde ett bra inlägg utifrån mina
frågeställningar i linje med att RF ska stötta oss och inte tvärs om, vi
måste tala om för RF vad VI behöver och inte så med mössan i hand och
bara ta det som bjuds. Vid flera tillfällen lyftes fram att för att klara all
denna pappersexercis så skulle det behövas någon avlönad människa
som jobbade effektivt med detta. Att vi som lekmän/ideella ska klara
detta är ytterst svårt.
Info om Pandemin från Henry Lindholm. Gissningen är att det blir svårt
med några tävlingar första halvåret. Jag gav vår syn och sa att jag gärna
ser tre månader istället för 6 månader. Dvs. att nu ex säga att inga
evenemang förrän 1 mars är ok, men längre än detta är inte bra eftersom
förändringar kan ske snabbt.

Workshop runt vad Pandemin haft för effekter. Hur viktig är FAI för oss ?

Lite avslutande info från Kjell. Våra landslagskläder. I framtiden kommer
endast de blå pikétröjorna finnas som ”gratis” landslagskläder. Lagret
som nu finns med annat kommer att säljas ut till reducerade priser till
landslag.
Jag ställde frågan om SM nästa år, gäller sanktion i februari för att det
ska räknas som SM ? Svaret från Kjell var nej. Det kommer nya
dopingregler som tydligen skulle påverka detta. Om man vill arrangera
SM så gäller ansökan minst en månad i förväg.

FSF har lyssnat igen på oss ! De har gjort ett dokumentarkiv med en del
uppdaterade saker, bla. uppförandekodex och landslagskontrakt. Vi
behöver se över vår hemsida vad som ligger där, ta bort felaktiga och
länka till de nya på FSF hemsida.
Det kommer att bildas arbetsgrupper inom FSF där man väldigt gärna vill
ha in personer som jobbar med frågorna som kommit upp.
5, CIAM
Plenarmötet samt 15 november, Kort rapport från Pelle.
Viktigaste är Cat 1 och Cat 2 tävlingar. Allt stängt till 1 mars. Alla Cat 1
arrangörer är tillfrågade om sista dag de måsta bestämma om de kan
köra eller ej 2021. Första Cat 1 tävlingen som körs 2021 är i juni så än
finns det lite tid att spela med.
Deadline 15 november förlängdes 1 månad för att föra in (Nya) Cat 2
tävlingar i kalendern, vi har 2 st nya på gång.
6, Information om ny GS Skala samt avblåsandet av skalamötet, Lennart
Henriksson ny GS.

7, Elitgruppen

Tid för mötet beslutades till: 2/12 klockan 19:00 – 21:00, Pelle bjuder in.
Elitgruppen samt alla GA/GS. Vi gör ett program under mötet, punkter
som kan finnas med:
Pelle skickar ut en blänkare som påminnelse.
Info från Elitstyrelsen (Pelle 30 minuter):
Elitgruppen 2021
Ny GS Skala, Lennart Henriksson
GA radio borta tills vidare, större ansvar på GS just nu
Dokumenten på Elits hemsida – Grenförbundsavtalet
SM-tävlingar 2021
Cat 1 och Cat 2 tävlingar 2021
FAI-licensen
Bidrag 2021 – Ekonomi Elit – Vägvalets ekonomi
Mindre lokala evenemang
Landslagskläder
Länkar till Grenarnas sidor (Tävlingskalendrar) finns på SMFF’s hemsidan.
Grenarnas egna hemsidor - kostnader
FSF framåt, Varumärkesjobbet samt jobbet i Tävlingsgruppen (Gamla Elitgruppen)

Diskussioner alla GS presenterar.
Kort om året som varit samt blicken mot 2021, tävlingar, lagen bredd osv.
F1 Friflyg
F2 Linflyg
F3 Radioflyg

Robert Hellgren
Bengt-Olof Samuelsson
Bengt Lindgren

Grenspecialister
F3A Konstflyg
F3B Segel
F3C/F3N Helikopter
F3D/SQ 500/Q 500 Pylon
F3J/F5J Segel
F3K Segel
F3U Drone racing
F4C/F4H Skala

Kristoffer Gustafsson
Thomas Johansson
Hans Eriksson
Roger Eriksson
Conny Ulvestaf
Stefan Wahlberg
Per Arvehell
Lennart Henriksson

30

Aircombat
IMAC

Therese Lundell
Patric Holmström

Vad vill Elitgruppen ska finnas med under kommande möten ? Diskussionspunkt.
Vägvalet, Diskussion angående framtiden

8, Resebidragen 2021, vi har 93000 kr kvar, hur tänker vi runt dessa ?
BESLUT. Elitstyrelsen beslutade under mötet att under 2021 kommer
man som pilot i Elitgruppen kunna söka resebidrag på 3500 kr för öppen
Internationell tävling. 3500 kr är ett maxbelopp som kan bli mindre om
Elits budgeterade medel inte räcker. Om så blir fallet kommer samtliga
ansökningar justeras lika.

9, Vägvalet, hur påverkar det Elits arbete ?
Diskussion runt ämnet.

10, Dokument på hemsidan måste ses över, tas bort, uppdateras samt
länkas om.
De landslagskontrakt och uppförandekodex som ligger på Elits sida tas
bort och länkas istället till FSF hemsida. Resebidrag 2021 revideras med
den beslutade texten.

11, Övriga frågor.
Inga övriga frågor.

12, Nästa möte: Bestäms efter att mötet Elitgruppen och GA/GS
genomförts.
Mötesplattform Zoom.

