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Protokoll 13/2012, § 152-164
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 21 november 2012.
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Patric Holmström (vice ordförande), Robert Sundström (kassör),
Roland Brebäck (VO-Elit), Christer Malmesäter (VO-Bredd), Ulf Höglin (suppleant)
§ 152 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 153 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Robert Sundström till mötessekreterare.
att
välja Roland Brebäck att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 154 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan
§ 155 Inkomna skrivelser
a) Karlskrona RFS
Ordföranden föredrog ärendet. Länsstyrelsens beslut, där flera av fältrestriktionerna lyftes, har
överklagats till Miljödomstolen.
Miljöbyrån i Uppsala har uppskattat kostnaden för ett överklagande till omkring 15 000 kr.
Beslutades
att
delge Karlskrona Radioflygsällskap Järfälla kommuns beslut när det gäller Stockholms
RFK:s fält..
att
delge förslagen i ärendet från Flygsportförbundets ordförande.
att
Förbundet är berett att stå för halva kostnaden för juridiskt biträde för en kostnad upp
till 15 000 kr.
§ 156 Uppdatering av RF Ekonomis dagbok
Roland Brebäck redogjorde för sitt arbete med att undersöka inkonsekvenser i bokföringen.
Han har bland annat upptäckt att RF Ekonomi ganska ofta matar in fel kontonummer eller
kostnadsställe vilket gör bokföringen fel på sina ställen.
Vidare diskuterades bokföringens tydlighet.
Beslutades
att
uppdra åt kassören att undersöka möjligheterna att få grenarnas ekonomirapporter att
bättre reflektera fakturering och huruvida dessa har betalts eller ej.
att
uppdra åt kassören att uppdatera och distribuera kontoplanen.
att
uppdra åt kassören att genomföra de omföringar och ombokningar som VO Elit och
kassören diskuterat fram.

§ 157 Ekonomi
a) Förbundet
Det konstaterades att prognosen för antalet medlemmar till årets slut pekar mot en smärre
minskning jämfört med föregående år.
Det konstaterades vidare att Förbundet per sista oktober hade likvida medel om 715 958 kr.
Årets resultatet per sista oktober var 320 365 kr vilket var 522 365 kr över budget. Prognosen
till årets slut är ett resultat, före avsättningar, på omkring 200 000 kr.
Den slutliga fakturarundan för registreringar och tävlingslicenser efter sommaren omfattar
177 000 kr.
b) Elit
Roland Brebäck rapporterade om VO Elits ekonomi.
c) Bredd
Christer Malmesäter rapporterade om VO Bredds ekonomi.
§ 158 Rapport Bredd
Christer Malmesäter rapporterade att det genomförts ett möte om Modellflygnytt. Det
framkom vid mötet att artikelförfattare får dålig återkoppling från redaktionen när epost
skickas till redaktionsadressen. Det beslutades vid mötet att redaktionen alltid skall bekräfta
inkommet material så att författarna får en mer direkt återkoppling när material skickas in.
Redaktionen skall nästa år försöka få igång teman till varje nummer av tidningen, gärna som
passar med årstiden.
Förbundet var även representerat vid Falköpings prylbytardrag. Ingela Persson och Christer
Malmesäter åkte dit. Gensvaret var bra och det var positiv stämning på plats.
§ 159 Rapport Elit
Roland Brebäck rapporterade om VO Elit. Någon elitverksamhet av betydelse har inte
genomförts sedan senaste styrelsemötet.
Under mellandagarna (26-27 december 2012) kommer Svenska Mästaren i F3A ha en längre
workshop om konstflygning inomhusmodeller i idrottshallen på Bosön (Stockholm).
Problem med utbetalningen av stipendier rapporterades.
§ 160 Förbundsmöte 2013
Ordföranden meddelade att Flygsportförbundets årsmöte hålls 16:e mars 2013 på Uppsala
Konferenscenter.
Beslutades
att
hålla Förbundets årsmöte 17:e mars 2013 klockan 09:00 på Uppsala Konferenscenter
(i Uppsala).
att
att Ingela Persson författar en kallelse till årsmötet till Modellflygnytt 6/2012.
att
att utse Robert Sundström till att redigera årsmöteshandlingarna.
§ 161 Förbundskansliet
Framtiden för kansliet diskuterades.
Beslutades
att
enhälligt att ge Ingela Persson uppdrag att teckna avtal med Segelflygförbundet om

kanslitjänster under 2013.
§ 162 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 163 Nästa möte
Nästa möte blir ett telefonmöte en vardagkväll efter nyår efter prdförandens beslut.
§ 164 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
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