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Protokoll 11/2011, § 101-106
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 21 juni 2011
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Roland Brebäck (vice ordförande), Robert Sundström (kassör §§
101 – 104 a punkt 26), Rolf Pålsson (ordf VO Elit), Christer Malmesäter (ordf VO Bredd),
samt Jonny Carlén (sekreterare)
Anmält förhinder:
Patric Holmström (suppleant)
Adjungerade:
Bengt Lindgren (vice tävlingsledare VM F3K), Bengt-Olof Samuelsson, Ulf Höglin
§ 101 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 102 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja ordförande Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Jonny Carlén till mötessekreterare.
att
välja Rolf Pålsson att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 103 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan.

§ 104 Status VM F3K
a) Punkter från Rolf Pålsson
1.

Badge med nationell beteckning (flagga) och möjlighet att ange namn/team eller liknande + nackband.
Beslutades
att
uppdra åt Roland Brebäck, Bengt Lindgren och Ulf Höglin att gå igenom hur många nyckelband
som behövs.

2.

Nummerlappar till tävlande
Skall räcka till både VM och Nordic Trophy
Bengt Lindgren meddelade att han har för avsikt att beställa dessa den 22/6 eller den 23/6.

3.

Försäljning av reklam på nummerlappar
Bengt Lindgren meddelade att han fått in 500 kronor till nummerlapparna.

4.

Västar för tidtagare och tävlande
Beslutades
att
västarna bör vara i tre olika färger.
att
uppdra åt Bengt Lindgren att ansvara för frågan.

SMFF styrelseprotokoll 11/2011

2011-06-21

5.

Försäljning av reklamplats på västar?
Beslutades
att
stryka punkten.

6.

T-shirts med F3K-logga till tävlande, funktionärer och övriga, hur många är beställda
när sker leverans?
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Christer Malmesäter meddelade att han beställt 300 t-shirts. 100 st blå funktionärströjor samt 200 st vita
tröjor för de tävlande.
Beslutades
att
Bengt Lindgren ska kolla med Charden om de kan leverera tygväskorna till kansliet.
7.

Material för utmärkande av tävlingsbox, band, eller måla på gräset?
Roland Brebäck meddelade att allt är klart.

8.

Partytält, beskrivning av tält, kostnader/sponsring
Beslutades
att
uppdra åt Rolf Pålsson att översända pressreleasen till Ulf Höglin.
att
uppdra åt Ulf Höglin att ansvara för inköp av sex partytält från Biltema.

9.

Inköp/anskaffande av partytält enligt beställning (enligt tidigare rapport)
Beslutades
att
uppdra åt Ulf Höglin att ansvara för frågan enligt ovan (se punkt 8).

10. Hur många överex av MFN + Programblad har beställts?
Robert Sundström har beställt 1 000 extra exemplar.
Beslutades
att
uppdra åt Christer Malmesäter att ta med dessa från kansliet.
11. Transporter av material såsom Partytält, FSF-tältet från Ålleberg?
Beslutades
att
uppdra åt Rolf Pålsson att ansvara de japanska modellerna.
att
uppdra åt Ulf Höglin att ansvara för transporten av partytälten.
att
uppdra åt Christer Malmesäter att ansvara för transporten av FSF:s tält.
12. Tidtagarutrustning, statusrapport?
Beslutades
att
uppdra åt Roland Brebäck och Bengt Lindgren att ordna med en ”backup-lösning” i form av
vanliga tidtagarklockor.
13. Bemanning av tävlingsorganisationen
Ulf Höglin meddelade hur många funktionärer som finns till de olika posterna.
14. Inkvartering + mat
Bengt-Olof Samuelsson meddelade att han hade koll på antalet för bokningarna men efterlyste uppgifter
från Ulf Höglin gällande funktionärssidan.
15. Invigning
Enligt Rolf Pålsson så är det koll på läget.
16. Prisutdelning, bankett
Rolf Pålsson meddelade att han återkommer i frågan då det råder lite oklarhet kring flaggor.
Beslutades
att
uppdra åt Rolf Pålsson att undersöka ordningen på nationsflaggorna.
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17. Kulturell aktivitet
Broschyrer finns att hämta på turistbyrån.
18. Trådlöst internet på fältet
Rolf Pålsson meddelade att det kommer att finnas tillgång till Internet och att det troligen bör bli
tillräckligt bra.
19. Förtrupp
Roland Brebäck meddelade att allt material finns och att förtruppen kommer bestå av honom själv,
Ingela Persson, Christer Malmesäter och Sanna Brebäck. Ulf Höglin kommer att anlända under
torsdagen.
20. Ljudanläggning
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson att boka kommunens anläggning.
21. Efterarbetet
Punkten diskuterades.
22. Extra priser, medaljer och plaketter
Diskuterades de skänkta modellflygplanen vid officiella prisutdelningen.
Beslutades
att
uppdra åt Bengt-Olof Samuelsson att skriva beställningar för FSF-plaketter samt SMFFplaketter.
23. ”Bag” med innehåll
Innehållet kommer att vara T-shirt, kommuninformation, nyckelband och penna. Nummerlappar delas
ut separat.
24. Anmälningslistor
Skicka ut och publicera listorna på live-communityt.
25. Kassör
Beslutades
att
bordlägga frågan.
26. Barbeque
Roland Brebäck har koll på läget.
27. Modell Processing
Ulf Höglin har en våg för att kunna väga modellerna. Bengt-Olof Samuelsson ordnar med nos-radiemått och spännvidsmått.
28. Registrering
Rolf Pålsson meddelas att det ordnar sig.
29. Säkerhetsansvarig
Beslutades
att
uppdra åt Rolf Pålsson att undersöka förbandsmaterial med Arboga FK.
Ansvariga flygledare är Ulf Höglin och Bengt Lindgren.
30. Flaggborg
Frågan diskuterades och det framkom att det inte går att lösa vid sittande möte.
31. Inbjudan och bordsplacering vid banketten
Beslutades
att
bordlägga frågan.
32. Övrigt
Startlista för Nordic Trophy har efterlysts.
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Rolf Pålsson meddelade att arbetet med detta pågår.
Christer Malmesäter jobbar med olika sponsringsfrågor.

§ 105 Nästa möte
Beslutades
att
hålla nästa möte den 28 juni klockan 20:00.

§ 106 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Falköping den 21 juni 2011

Ingela Persson
Ordförande
Justeras

Rolf Pålsson

Jonny Carlén
Sekreterare
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