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Protokoll 8/2012, § 89-100
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 11 juni 2012.
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Patric Holmström (vice ordförande), Robert Sundström (kassör),
Roland Brebäck (VO-Elit)
Anmält förhinder:
Christer Malmesäter (VO-Bredd), Ulf Höglin (suppleant)
Adjungerade:
Anette Thorell (sekreterare)
§ 89 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 90 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Anette Thorell till mötessekreterare.
att
välja Patric Holmström att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 91 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan.
§ 92 Inkomna skrivelser
Rein Tiitus, NUFK, har inkommit med en skrivelse angående registreringsstrul.
Karlskrona Ronneby Modellflygklubb har fått klagomål på ljudnivån på fältet.
Niilo Thulander eftersöker sina meriter i IdrottOnline.
Beslutades
att
uppdra åt Patric Holmström att kontakta NUFK.
att
uppdra åt Robert Sundström att fortsätta kontakten med Karlskrona Ronneby
Modellflygklubb.
att
uppdra åt Robert Sundström att kontakta Niilo Thulander.
§ 93 Ekonomi
a) Förbundet
Robert Sundström informerade att det inte är någon större förändring sen sist.
Medlemsantalet, som just nu ligger på 4380 st, fortsätter att öka och når snart förra årets
siffra.
b) Elit
Roland Brebäck informerade om att inbetalningen till F3C i Tyskland är gjord.
Det diskuterades hur juniorbidraget på 4000 kr ska betalas ut.
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Beslutades
att
uppdra åt Robert Sundström att undersöka möjligheterna för att ge ut stipendium till
juniorerna.
c) Bredd
Bordläggs till nästa möte då Christer Malmesäter inte var närvarande.
§ 94 Föregående mötesprotokoll
Beslutades
att
uppdra åt Anette Thorell att skicka ut protokoll 7-2012 för justering och ta upp för
godkännande på nästa möte.
§ 95 Rapport Bredd
Bordläggs till nästa möte då Christer Malmesäter inte var närvarande.
§ 96 Rapport Elit
Ingen ytterligare information.
§ 97 Kansli för förbundet
Anette Thorell deltog inte under denna diskussion och lämnade mötet. Protokollet överläts till
Ingela Persson för denna punkt.
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson och Patric Holmström att ta fram underlag för beslut till nästa
möte.
§ 98 Övriga frågor
Pelle Findahl efterfrågar gåva från förbundet att dela ut som inbjuden världsmästare till 1:a
Asiatiska mästerskapen i friflyg i Mongoliet.
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson och Anette Thorell att se över vad som finns att tillgå.
§ 99 Nästa möte
Telefonmöte onsdagen den 11 juli kl 20.00.
§ 100 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Falköping 11 juni 2012
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