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Protokoll 6/2012, § 71-82
fört vid sammanträde med SMFF:s styrelse den 13 maj 2012, Ålleberg, Falköping.
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Patric Holmström (vice ordförande), Robert Sundström (kassör),
Roland Brebäck (VO-Elit), Christer Malmesäter (VO-Bredd), Ulf Höglin (suppleant)
Adjungerade:
Anette Thorell (sekreterare)
§ 71 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 72 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Anette Thorell till mötessekreterare.
att
välja Robert Sundström att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 73 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan.
§ 74 Inkomna skrivelser
2 st inkomna skrivelser från medlemmar som ej fått Modellflygnytt nr 2.
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson och Patric Holmström att lägga ut information på hemsidan
till klubbarna om medlemsregistreringen för att medlemmarna ska erhålla MFN nr 3.
att
uppdra åt Robert Sundström och Patric Holmström att till nästa telefonmöte kontaktat
RF för att se vad de kan göra för att underlätta medlemsregistreringen i IdrottOnline.
§ 75 Ekonomi
a) Förbundet
Styrelsen diskuterade förbundets ekonomi.
Det diskuterades att införa en ny faktureringsrutin som innebär att inkommande fakturor
mailas från kansliet till berörd person för attest, för att sedan mailas direkt till RF
ekonomiavdelning. Originalet behåller kansliet för arkivering. Detta skulle innebära
kostnadsbesparingar av bl a kuvert och porto.
Beslutades
att
sälja boken Spännvidd ska till reducerat pris, 195 kr + porto 69 kr.
att
uppdra åt Ingela Persson och Patric Holmström att lägga ut information om reducerat
pris på Spännvidd på hemsidan.
att
uppdra åt Christer Malmesäter att lägga ut information om reducerat pris på Spännvidd
i Modellflygnytt.
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b) Elit
Styrelsen hade en längre diskussion om Elits ekonomi.
VO-Elit kommer att ha möte den 16 maj för genomgång av ekonomi och budget.
c) Bredd
VO-Bredd kommer ha sitt nästkommande möte i Norberg under Kristi Himmelfärdshelgen.
§ 76 Föregående mötesprotokoll
Beslutades
att
lägga protokoll nr 5 med godkännande till handlingarna.
§ 77 Rapport Bredd
Christer Malmesäter informerade om att Klubbledarpärmen nu är ute och att det har gett
positiv feedback.
Modellflygnytt är inte längre ute som lösnummer.
Det har efterlysts utbildningshelger.
Beslutades
att
uppdra åt Christer Malmesäter att ta in information från klubbar vad de eftersöker när
det gäller utbildningshelger.
§ 78 Rapport Elit
Roland Brebäck informerade om att GS, GA och enskilda piloter är nöjda med
ekonomiarbetet som VO-Elit har påbörjat. De önskar även en ekonomisk redovisning per gren
för att kunna se vad de har att tillgå.
§ 79 Kansli för förbundet
Det diskuterades de problem som eventuellt kan uppstå om kansliet stänger under sommaren.
Styrelsen inväntar besked från Svenska Flygsportförbundet. Anette Thorell deltog inte under
denna diskussion och lämnade lokalen. Protokollet överläts till Patric Holmström för denna
punkt.
§ 80 Övriga frågor
Styrelsen diskuterade gamla kansliet i Norrköping, där avtalet löper ut augusti 2012. Det finns
flaggstänger, möbler och luftvärmepump i lokalen.
Det returneras väldigt många medlemskort till kansliet pga fel adress i IdrottOnline till
medlemmar.

Beslutades
att
uppdra åt Christer Malmesäter att kontakta Sture Kinell för vidare diskussion
angående flaggstängerna i Norrköping.
att
returnera medlemskort med fel medlemsadress till klubben.
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§ 81 Nästa möte
Telefonmöte onsdagen den 6 juni kl 20.00.
§ 82 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Falköping 13 maj 2012

Ingela Persson
Ordförande
Justeras

Robert Sundström

Anette Thorell
Sekreterare
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