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Protokoll 3/2012, § 31-47
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 1 mars 2012.
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Roland Brebäck (vice ordförande), Robert Sundström (kassör),
Johan Bjerkander (VO-Elit), Christer Malmesäter (VO-Bredd), Patric Holmström (suppleant)
Adjungerade:
Anette Thorell (sekreterare)
§ 31 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 32 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.
§ 33 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan med tillägg under § 43 Rapport av F3K
VM från Rolf Pålsson b) Rapport från Styrelsen
§ 34 Inkomna skrivelser
Inga inkomna skrivelser till detta möte.
§ 35 Ekonomi
a) Förbundet
Robert Sundström informerade om att det inte är framtaget några rapporter från RF för
februari än.
b) Elit
Johan Bjerkander informerade om att ekonomin nu är klar för 2012.
c) Bredd
Inget att rapportera.
§ 36 Föregående mötesprotokoll
Beslutades
att
lägga protokoll 2-2012 med godkännande till handlingarna.
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§ 37 Rapport Bredd
Christer Malmesäter informerade om att Skövde Modellhobbymarknad 2012 hålls
lördagen den 3 mars.
Inbokat Breddmöte i Alvesta 17 mars.
Christer Malmesäter informerade om att klubbledarpärmen är under arbete och att Bredd
hjälper klubbarna med LOK-stöd och SISU-stödsansökningar.
§ 38 Rapport Elit
Elitmöte ägde rum i Falköping 25 februari.
Det kommer att ske några förändringar, bland annat att Elit centralt tar alla startavgifter för
VM och EM.
Önskemål från VoElit att, som grenarna, kunna spara pengar från år till år diskuterades.
Beslutades
att
VoElits önskemål bordläggs till efter årsmötet.
§ 39 Nordiska mötet/B-O frågor
Ingela Persson informerade om att Bengt-Olof Samuelsson har inkommit med en rapport från
det Nordiska Modellflygmötet 2011 med frågor angående regelverk och diplom till nordiska
rekordhållare.
Beslutades
att
framtagning av regelverk bordläggs tills efter förbundsmötet men arbetet fortlöper.
att
uppdra åt kansliet att kontakta Bengt Lindgren angående diplom för rekordhållare.
§ 40 Offerter bokföring
Styrelsen diskuterade ny ekonomihantering.
Beslutades
att
uppdra åt Johan Bjerkander att ta in offerter.
§ 41 Dokumentation kansliet
Styrelsen diskuterade hur dokumentation från Norrköping till Falköping ska hanteras och
arkiveras på ett bra sätt. Förslag om arbetshelg på Ålleberg för genomgång av all
dokumentation.
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson att kontakta segelflyget angående lokal på Ålleberg för
användning enligt ovan.
§ 42 Revisorernas rapport
Genomgång av revisionsrapport och revisionsberättelse.
Beslutades
att
börja föra AP-lista.
att
uppdra åt Patric Holmström att skicka mall på AP-lista till kansliet.
att
upprätta en delegationslista på konstituerande möte efter förbundsmötet.
att
lägga revisionsberättelsen till årsmötets agenda.
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§ 43 Rapport av F3K VM från Rolf Pålsson
a) Styrelsen har tagit till sig rapporten och noterat synpunkter och förslag till förbättringar för
framtida arrangemang. Många synpunkter kommer att uppdateras i meetingguiden.
Beslutades
att
uppdra åt Robert Sundström att färdigställa rapporten med vissa tillägg.
b) Styrelsen har tagit fram en rapport som kommer att biläggas årsmötesagendan.
§ 44 Förbundsmötet 2012
a) Höganäs MFK yrkar mötet att avslå tidigare inskickad motion.
Beslutades
att
yrka avslag på motion enligt önskemål från Höganäs MFK.
att
uppdra åt Robert Sundström att slutföra årsmötets agenda för publicering på hemsidan
senast 4 mars.
b) Rekordhållare Mats Licke, medhjälpare på F3K VM och förbundspiloterna ska bjudas
in till förbundsmötet.
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson att bjuda in berörda till förbundsmötet.
c)
Beslutades
att
uppdra åt Roland Brebäck och Anette Thorell att ta fram diplomsunderlag.
§ 45 Övriga frågor
Inkommet önskemål från Per Findahl angående ersättning för förlorad arbetsinkomst vid
CIAM´s möte.
Beslutades
att
styrelsen tillstyrker att Per Findahl får ut ersättning för förlorad arbetsinkomst vid
CIAM´s möte med 924 kr efter skatt/arbetsdag.
att
uppdra åt Johan Bjerkander att undersöka möjligheten att lägga ut en TeamViewer
länk på SMFF´s hemsida för att underlätta för kansliet att hjälpa klubbar vid
medlemsregistrering.
§ 46 Nästa möte
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson att återkomma angående tid för möte i Stockholm lördagen
den 24 mars.
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§ 47 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Falköping 1 mars 2012

Ingela Persson
Ordförande
Justeras

Roland Brebäck

Anette Thorell
Sekreterare
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