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Protokoll 11/2012, § 125-136
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 12 september 2012.
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Patric Holmström (vice ordförande), Robert Sundström (kassör),
Roland Brebäck (VO-Elit), Christer Malmesäter (VO-Bredd), Ulf Höglin (suppleant)
§ 125 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 126 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Ulf Höglin till mötessekreterare.
att
välja Roland Brebäck att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 127 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan.
§ 128 Inkomna skrivelser
a) Karlskrona RFS
Beslutades
att
tacka för erbjudandet som vi skall titta närmare på. Arkivering av dokument kan
påbörjas snarast.
att
undersöka juridiskt stöd senare.
b) Lars Palm
Beslutades
att
Christer Malmesäter kontaktar omtalade parter för att få deras syn på skrivelsen från
Lars Palm.
c) Åldergräns juniorer
Beslutades
att
Robert Sundström tar fram rätt uppgift i tidigare protokoll och meddelar kansliet så
dom kan svara frågeställaren.
d) RFK Ikaros
Beslutades
att
Roland Brebäck lyfter frågan till Flygsportförbundet.
§ 129 Ekonomi
a) Förbundet
Enligt rapportering ser ekonomin bra ut. VO Elit förbrukar dock medel under budget, särskilt
med avseende på de extra elitmedlen. Prognosen till årets slut är att resultatet är över budget.

b) Elit
Licenspengarna måste uppdateras så att GS och GC kan göra budget inför 2013.
c) Bredd
Inget större har hänt inom bredd.
§ 130 Föregående mötesprotokoll
Beslutades
att
lägga protokollet med godkännande till handlingarna.
§ 131 Rapport Bredd
Bredd skall närvara vid bytesmarknaden i Falköping samt på Hobbymässan i Stockholm.
§ 132 Rapport Elit
Rolle redogjorde för olika klassers prestationer både nationellt samt internationellt.
Ett elitmöte skall hållas under hösten.
§ 133 Kansli för förbundet
Det diskuterades olika erbjudanden bland annat från segelflyget på Ålleberg.
Beslutades
att
vi jobbar vidare med segelflygets erbjudande samt inväntar FSFs tankar om
kanslitjänster.
§ 134 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 135 Nästa möte
Nästa möte blir på Arlanda stad den 20-21 oktober 2012.
§ 136 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
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