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Protokoll 16/2011, § 152-166
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 2 november 2011
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Roland Brebäck (vice ordförande), Robert Sundström (kassör),
Johan Bjerkander (VO-Elit), Patric Holmström (suppleant)
Adjungerade:
Jonny Carlén (sekreterare), Anette Thorell (kanslist Flygsportförbundet)
Anmält förhinder:
Christer Malmesäter (VO-Bredd)
§ 152 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 153 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Jonny Carlén till mötessekreterare.
att
välja Johan Bjerkander att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 154 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan med tillägg under § 164 Övriga frågor a)
NAC-underskrift, b) Hantering av godkända modellflygfält, c) Skrivare
§ 155 Inkomna skrivelser
En skrivelse hade inkommit från valberedningens ordförande Bo Nilsson gällande
underområden, styrelsens sammansättning samt grenspecialister.
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson och Robert Sundström att se över frågorna och komma med
förslag till nästa möte.
§ 156 Redovisning VM F3K
Rolf Påhlsson hade skickat in en ny redovisning. Vissa brister kunde konstateras i
redovisningen, bl.a. felaktigt deltagarantal.
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson att tillfråga Bengt Lindgren när den ursprungliga
arrangörsgruppen kan ha hjälpt Rolf Påhlsson med att färdigställa redovisningen för
VM i F3K.
§ 157 Ekonomi
Resultat- och balansrapport per den 2 november 2011 gicks igenom.
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§ 158 Föregående mötesprotokoll
Roland Brebäck meddelade att han skickat in sina anteckningar från förra mötet till kansliet
för att få hjälp med att färdigställa protokollet.
§ 159 Modellflygnytt
Beslutades
att
skicka ut en påminnelse om medlemsregistreringar två veckor före adresslistan ska tas
ut för nummer 2-2012.
att
i övrigt bordlägga frågan.
§ 160 Rapport Bredd
Roland Brebäck rapporterade att han själv och Christer Malmesäter deltagit på
bytesmarknaden i Falköping.
§ 161 Rapport Elit
Johan Bjerkander rapporterade om ekonomin för elit. Det råder lite oklarheter kring
skalaflygarnas ekonomiska resurser, utredning av detta pågår.
Beslutades
att
uppdra åt Johan Bjerkander att till nästa möte ta fram information angående
sanktionering av tävlingar till webbsidorna.
§ 162 Utbildning av internationella delegater
Ingela Persson meddelade att Per Findahl blivit anmäld till Svenska Flygsportförbundets
utbildning av internationella delegater. Dessvärre hade utbildningstillfället senarelagts på
grund av för få anmälda.
§ 163 Medlemskorten
Behörighetsbevisen på medlemskorten diskuterades.
Beslutades
att
möjlighet för klubbarna att återkalla behörigheter måste finnas.
§ 164 Övriga frågor
a) NAC-underskrifter
Vissa oklarheter råder när det gäller underskrifter av FAI-dokument som rör modellflyget.
Beslutades
att
ge kansliet mandat att skriva på dokument till FAI för Sveriges Modellflygförbunds
räkning.
b) Hantering av godkända modellflygfält
Frågan om hanteringen av godkända modellflygfält diskuterades då det inkommit blanketter
om detta till kansliet.
Beslutades
att
uppdra åt Roland Brebäck att förbereda frågan till nästa möte.
c) Skrivare
Jonny Carlén meddelade att några äldre skrivare som SMFF äger som ej används finns på
kansliet.
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Beslutades
att
uppdra åt kansliet att avyttra dessa på lämpligt sätt.
§ 165 Nästa möte
Beslutades
att
hålla nästa möte på telefon den 5 december 2011 klockan 20:00.
§ 166 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Falköping 2 november 2011

Ingela Persson
Ordförande
Justeras

Johan Bjerkander

Jonny Carlén
Sekreterare
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