Protokoll Styrelsemöte Elit onsdag 15/10 2020 19:30 – 21:15.
Mötesplattform: Zoom
Röd text=minnesanteckningar från mötet

1, Mötets öppnande
Närvarande: Bengt Lindgren, Bengt-Olof Samuelsson, Conny Ulvestaf,
Robert Hellgren och Per Findahl.

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

3, Förra mötets protokoll.
Pelle gick igenom protokollet.

4, Korta rapporter.
F3J SM har gått av stapeln. RC – licens, brev har gått ut från GA-radio.
F2 har haft 1 tävling ”live”, resten har varit posttävlingar.

5, Fortsatta Förbundsmötet i höst, kommentarer.
Ett förslag på Tävlingslicenser 2021 är gjort från styrelsen Elit.
6, CIAM
Plenarmötet samt 15 november.
Vi är just nu mitt i planen nedan, allt har gått planenligt upp till nu och
Styrelsen Elit har koll på det som kommer.
Förslag om märkning av modeller från Bengt kommer att skickas in,
proposal Genaral rules.

Pelle kommer att registrera tävlingar som ska in på FAI’s
tävlingskalender och även uppdatera domare och tekniska experter.
Pelles deadline är 1 november.
Listorna över experter och domare.
Vi tittade igenom listorna, några oklarheter noterades av Bengt-Olof om
vad som FAI kallar ”Officials”, Pelle kollar upp. Ett namn ska strykas som
domare i F2, Göran Olsson har avsagt sig uppdraget.
4. CIAM e-Plenary Meeting Schedule

CIAM e-Plenary Meeting Schedule
Sessions
Registration
Nominations for CIAM Bureau

Date

Time

up to October 7
up to October 11

Technical Meetings
F9
F2
F3FJ
F5B
F3 Pylon
CIAM General Rules proposals
F4
SM
Education
Voting for CIAM Awards
Elections for CIAM Bureau
Publication of the TMs minutes
Voting for the Sporting Code Proposals

e-Plenary

October 10
October 10
October 11
October 17
October 17
October 24
canceled
canceled
canceled

Saturday
Saturday
Sunday
Saturday
Saturday
Saturday

09:30 CEST
13:00 CEST
13:00 CEST
13:00 CEST
21:30 CEST
13:00 CEST

October 25
October 25
up to November 6
November 8 and 9

Sunday
Sunday
Friday
Sunday - Monday

all day long
all day long

November 14

Saturday

13:00 CET

all day long

7, Elitgruppen
Mötet vi tänkt ha i slutet av november (datum bestäms via mail närmare
mötet) måste styras upp.

Elitgruppen och alla GA/GS bjuds in.
Info:
Ekonomiska läget i Elit.
Transportstyrelsen.
Grenarna berättar om nästa års tävlande.
FAI-licensen.
Flygsportförbundet.

Info Brevet som Pelle ska skickade ut, kommentarer ?
Inga direkta kommentarer har inkommit, brevet innehöll mest
information.

8, Transportstyrelsen, något nytt att rapportera ?
Bengt rapporterar. Operatörslicenserna kommer att kosta pengar. För att
en modell med gruppanmälan skall fungera så kräver transportstyrelsen
individuella fullmakter. En fullmakt för varje ansökande måste till som
kommer att kosta mer pengar än man tidigare tänkt. Detta förfarande
med gruppanmälan blir alltså inte aktuellt pga kostnadsskäl. Ett skrivet
regelverk kan hjälpa oss att klubbar kan bli operatörer för juniorer.
Frågeställningen utreds just nu på TS.

Saxat ur senaste protokollet SMFF styrelsemöte 7/10
•

•

•

7. Vi måste ta fram information till medlemmarna om de nya regelverket
samt var vi får flyga och vad som gäller för modellflyget. Allt med luftrum,
CE märkning samt betalning för operatörslicenser. Anders och Ulf får ta
fram denna information.
12. Inbjudan från TS har kommit. Den 12/10 kommer man genomföra ett
informationsmöte om operatörsregistrering samt den 14/10 ett seminarium
för luftrumsanvändare. Till detta möte skall Anders samt Bengt närvara.
Information kommer till styrelsen om detta arbete.
13. Ett möte med EMFU är planerat till den 17/10. R/C Grenchefen samt
Anders skall närvara på detta möte.

9, Ett par möten verkar vara på gång där FSF vill ha input hur framtidens
jobb ska se ut. Det är mycket möten nu…..
Det första är planerat till 19, 20 eller 21 oktober, alltså ganska snart. Jag
har kopierat detta från mailet som gått till Anders J och styrelsen SMFF.
Det känns rätt viktigt att vi har vettigt att säga där från Elit.
Pelle, Conny samt GA radio ska vara kallade. Vi behöver tänka igenom
vad vi ska ta upp.
Härmed kommer inbjudan till dialogträff SMFF tillsammans med flygsportförbundet, den xx oktober
kl 19:00 till ca 20:30 och vi kör via Teams.
Vi ser gärna att flera från er styrelse deltar på dialogträffen, men vi har full förståelse att inte alla kan,
men vi hoppas att ni hjälper till och bjuder in era styrelsemedlemmar.
Från Flygsportförbundet deltar jag som GS och Anders Åkvist samt övriga i FSF:s styrelse som har
möjlighet att delta samt representant från Reach Potential.
Målet med denna dialogträff är att höja FSF:s kunskap om vad respektive grenförbund jobbar med.
Vi brukar inte hinna med detta i samband med ordförandekonferensen.
Så syftet är inte att prata FSF/RF/FAI utan vi vill bättre få förståelse för vilka frågor som är viktiga för
er som grenförbund.
Preliminärt tidschema:
19:00 SMFF presenterar sina prioriterade frågor, utmaningar och möjligheter
Rekrytering – Bredd.
Transportstyrelsen – luftrummet.
19:45 SMFF presenterar vilka idrottsliga frågor jobbar ni med
Få till en vettig Elitverksamhet
Skicka landslag och finansieringar runt detta
Vettig verksamhet för att få in nya tävlingspiloter, ex coming man, mentorer.
Lokala projekt med utbildningar som gett bra utfall.
Få till nya arenor, ett stort problem i ex F1.
Missförstånd mellan SMFF – FSF
Hur vi ska kunna få medel och tillgång till RF’s utvecklingsprogram. En svår nöt att knäcka då vi inte
passar in i RF’s stereotypiska mall över hur RF’s och FSF’s Elitverksamhet är tänkt.
20:00 FSF inför ordförandekonferensen och aktuella frågor följt av Reach Potential frågor

Det andra är sedan själva ordförandekonferensen.
Saxat ur senaste protokollet SMFF styrelsemöte 7/10
•

11. Grenkonferens kommer att genomföras istället för en ordförande
konferens som tidigare har genomförts. Detta på grund av problemet med
sammankomst. Detta kommer att vara digitalt och genomförs den 21/22
November. Alla AU är inbjudna i FSF familjen. SMFF:s hela styrelse är
inbjudna till detta möte. Vi skall kolla om vi även kan ha med andra gren
representanter till detta möte.

Elitstyrelsen avvaktar detta så får vi se närmare mötet vilka som går.

Inbjudan se nedan.
Detta e-postmeddelande går ut till er som är ordförande i grenförbund samt om ni utsett ytterligare
någon från ert grenförbund som kontaktperson för flygsport.

I år digital grenförbundskonferens istället för ordförandekonferens

Boka in 21-22/11 för årets grenförbundskonferens. Vi kommer att köra mötet digitalt via Teams och
då två halvdagar.
Lördagen den 21/11 kör vi igång 09:30 och håller på till ca 13:00. Vi ägnar lördagen åt framtidens
Flygsportförbund tillsammans med Reach Potential.
Söndagen den 22/11 repeterar vi tiderna för lördagen 09:30 till 13:00. Då fokuserar vi på: Hur ser
framgångsrik intressepolitik ut samt att ni får möjlighet att ha dialog med våra tre arbetsgrupper:
 Intressepolitik
 Luftrum
 Elit
Vi ber er bjuda in hela er grenförbundsstyrelse.
Vi har full förståelse för att man inte kan vara med bägge dagarna vilket vi gärna ser att man flaggar
för när man gör anmälan. Då kan vi förbereda så att mötet blir så effektivt som möjligt med lagom
stora grupper i workshopar osv.
Vi kommer att skicka ut länkar för att koppla upp sig en vecka före mötet.
Anmäl er och be era kollegor i era grenförbundsstyrelser att också anmäla sig genom att skicka e-post
till gs@flygsport.se att man vill delta på hela eller delar av grenförbundskonferensen.
Ni är alla hjärtligt välkomna!

Dialogmöten
Vi har som mål att hinna ha dialogmöte med samtliga grenförbund innan grenförbundskonferensen,
Målet med detta dialogmöte är att höja FSF:s kunskap om vad respektive grenförbund jobbar med.
Vi brukar inte hinna med detta i samband med ordförandekonferensen.
Så syftet är inte att prata FSF/RF/FAI utan vi vill bättre få förståelse för vilka frågor som är viktiga för
er som grenförbund.
Har vi ännu inte bestämt datum för dialogmöte med ert grenförbund så kontakta Kjell Folkesson (GS)
så bokar vi upp detta,

Medlemsavgifter
I flera år har Svenska Flygsportförbundet debiterat er grenförbund för föreningarnas
medlemsavgifter.
För 2021 kommer vi att ändra på detta då vi har väldigt många medlemsföreningar, som inte förstår
att de är medlemmar eller hur de betalar sin medlemsavgift.
Vi kommer därför från nästa år att återigen fakturera föreningarna sin medlemsavgift utan att gå
genom er grenförbund.

Sportlicenser
Från 2021 utfärdas FAI sportlicensen på fem år och görs via en webbshop där individen ansöker om
sportlicensen och den kostar 100 kr.
Vi kommer alltså inte från 2021 gå genom er grenförbund med sportlicensen.
Vi gör denna ändring för att vi måste få effektivare administration samt att vi är skyldiga att i
samband med ansökan om en sportlicens att den som ansöker lovar att följa FAI sporting code, FSF:s
olika policy samt att de har genomfört antidopingutbildning Ren Vinnare.
Årets sportlicensavgift på 20 kr/licens (enligt förbundsstämman) kommer inte FSF att fakturera er
grenförbund utan den efterskänks.

Kartläggning via föreningsenkät
I veckan skickade FSF ut en föreningsenkät till våra föreningar. Syftet med den är att kartlägga:
 Antalet medlemmar i de föreningar som inte uppdaterar IdrottOnline
 Paraflygsport
 Barn- och ungdom
 Flygsport för äldre (65+)
Vi behöver bättre förstå vilka föreningar som bedriver dessa verksamheter och om det finns riktad
verksamhet för att få RF:s förståelse för framtida bidrag.
Vi planerar att redovisa aktuellt resultat av denna enkät på grenförbundskonferensen.
Vill du se hur enkäten ser ut? Flygsportförbundets föreningsenkät 2020
Med vänlig hälsning
Kjell Folkesson
Generalsekreterare
Svenska Flygsportförbundet
E-mail: gs@flygsport.se
M: +46 702 92 50 11
www.flygsport.se

10, Hemsidorna,
Saxat ut SMFF styrelseprotokoll från mötet 7/10.
•

8. Behörighet till hemsidan för GA/GS och hur skall vi göra för detta. Idag
så har de olika grenarna egna hemsidor liggandes på olika domäner. Vi vill
se att dessa flyttas till vår hemsida.

•

9. SMFF kommer inte i framtiden att betala för grenarnas egna sidor som

inte finns på SMFF:s hemsida. Om dessa inte flyttas så får grenarna själva
bekosta deras egna sidor. Detta på grund av kostnaderna för SMFF för de
olika domänerna som används av grenarna.

Vem gör jobbet om detta ska genomföras är en fråga från Elitstyrelsen ?
Ingen från Elitstyrelsen är sugen på att detta ska gå igenom, det finns
bra fungerande sidor redan som med största sannolikhet inte vill flytta.
Bättre vore att länka till verksamma sidor via SMFF’s hemsida. Vilka
sidor är det som SMFF betalar i dagens läge ? Frågan verkar dåligt
beredd eftersom ingen i Elitstyrelsen tycker detta är bra.

11, GS Skala har sagt ifrån sitt uppdrag. Ny GS behövs.
Bengt har ett förslag att hålla ett möte där skala kan välja en ny GS.

12, Övriga frågor.

11, Nästa möte: 29/10 Klockan19:30.
Mötesplattform Zoom.

