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Protokoll 18/2011, § 173-186
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 5 december 2011.
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Robert Sundström (kassör), Roland Brebäck (vice ordförande),
Johan Bjerkander (VO-Elit), Patric Holmström (suppleant)
Anmält förhinder:
Christer Malmesäter (VO-Bredd)
Adjungerade:
Jonny Carlén, Anette Thorell (sekreterare)
§ 173 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 174 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Anette Thorell till mötessekreterare.
att
välja Roland Brebäck att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 175 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan.
§ 176 Inkomna skrivelser
Inkommen skrivelse från Kjell-Åke Elofsson har behandlats vid tidigare möte.
§ 177 Ekonomi
Robert Sundström informerade om den ekonomiska situationen.
F3K VM diskuterades.
§ 178 Föregående mötesprotokoll
Beslutades
att
godkänna protokoll 17-2011.
§ 179 Rapport Bredd
Roland Brebäck informerade om datorer som han ordnat från sin arbetsgivare för leverans till
Bredd, Elit och kansliet.
Ingela Persson meddelade att MFN nr 6 gick på tryck 5 december.
§ 180 Rapport Elit
Johan Bjerkander informerade om vissa konteringar som verkade felaktiga. Budgeten och
överföringar diskuterades.
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§ 181 Rapport Flygsportförbundets ordförandekonferens
Ingela Persson redogjorde några punkter från konferensen. Det diskuterades om en gemensam
tidning inom Flygsport med utgivning 1 gång/år. Det visades intresse från alla ordförande i
frågan. Björn Hårdstedt fick i uppdrag att utreda ärendet och ta fram kostnader för förslaget.
Det diskuterades om FSF organisation skulle inneha en mindre styrelse och genomföra
ordförandekonferens några gånger per år.
§ 182 Förbundsmötet 2012
Kallelse till förbundsmötet ska vara med i MFN nr 6 och övriga handlingar ska göras klart till
nästa möte.
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson att kontakta Conny angående införandet av kallelse i MFN
nr 6.
att
välja det förmånligare alternativet av måltider på förbundsmötet.
§ 183 Hyra Flugebyn?
Det hade inkommit en förfrågan om att hyra Flugebyn för bland annat kurser och möten.
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson att utreda detta och ge rapport på nästa möte.
§ 184 Övriga frågor
Johan Bjerkander har fått förfrågan från RFK Utvandrarna angående tävlingslicenser vid
utträde ur SMFF.
Beslutades
att
uppdra åt Johan Bjerkander att kontakta klubben och förklara konsekvenserna av
utträde.
att
uppdra åt Roland Brebäck att se över möjligheten för en personlig kontakt i Kalmar
den 14 december.
§ 185 Nästa möte
Det föreslogs ett fysiskt möte på Welcome Hotel Barkarby den 28-29 januari 2012.
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson att besluta och återkomma med plats och datum.
§ 186 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Falköping 5 december 2011

Ingela Persson
Ordförande
Justeras

Roland Brebäck

Anette Thorell
Sekreterare

