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Protokoll 1/2011, §§ 1-7
fört vid telefonsammanträde med FSF:s styrelse den 13 januari 2011
Närvarande:
Bengt Lindgren (tillförordnad ordförande), Annie Johansson (ledamot), Lina Gardlow
(ledamot), Anders Åkvist (ballong), Bo Olsson (fallskärm), Per Andersson (hängflyg), LarsGöran Arvidsson (konstflyg), Henry Lindholm (motorflyg (§5c-7)), Sture Kinell (modellflyg),
Kjell Magnusson (segelflyg (§3-7)), Björn Hårdstedt (skärmflyg) och Jonny Carlén
(konsulent).
Anmält förhinder:
Rolf Pålsson (modellflyg).

§1
Mötets öppnande
Bengt Lindgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2
Godkännande av föredragningslista
Beslutades
att
godkänna föredragningslistan med tillägg under §6 Föranmälda beslutsärenden i)
Röstlängd 2011.

§3
Val av justeringsmän
Beslutades
att
välja Annie Johansson samt Bo Olsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§4
Godkännande av föregående protokoll
a) Protokoll 10-2010
Beslutades
att
bordlägga frågan då några stavfel och tidpunkter var felaktiga.
b) AU-protokoll 8-2010
Beslutades
att
godkänna AU-protokoll 8-2010 och lägga det till handlingarna.
c) Lars-Göran Arvidsson protokoll 2-2010
Lars-Göran Arvidsson meddelade att han ville ”testköra” protokollet till styrelsen.
Beslutades
att
bordlägga frågan om godkännande tills protokollet är färdigt.
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§5
Rapporter
a) Ekonomi
Lars-Göran Arvidsson rapporterade att FSF fått Internationellt Stimulansbidrag beviljat för
utbildning av internationella delegater med 103 000 kr.
b) Varumärke
Björn Hårdstedt meddelade att han varit i kontakt med några om FSF grafiska profil.
c) Data
Björn Hårdstedt rapporterade om arbetet med IdrottOnline.
d) EAS
Henry Lindholm meddelade att han väntar på ett dokument som han kommer distribuera till
styrelsen.
e) Ungdom
Annie Johansson meddelade att den kommit in fyra nomineringar till unga
flygsportledarstipendiet.
f) Transportstyrelsen
Kjell Magnusson meddelade att det kommer nya färdplansbestämmelser för motorflyget.
g) Kansli
Anders Åkvist hade inget nytt att rapportera.
h) Idrottslyftet, Elit
Bengt Lindgren meddelade att det är klart med föredragshållare inom nutrition till
landslagsträffen på Bosön.
i) Kalendariet
Jonny Carlén meddelade att det inte fanns något nytt i kalendariet.
j) Årsstämma 2011
Beslutades
att
FSF står för kostnaderna för mingel, visning i Flygvapenmuseum samt transporter till
och från Flygvapenmuseum från hotellet.

§6
Föranmälda beslutsärenden
a) Överklagansärende, rapport från arbetsgruppen
Bengt Lindgren överlämnade klubban till Annie Johansson då han vid tidigare möte anmält
jäv i frågan. I samband med överlämnandet påminde Lars-Göran Arvidsson styrelsen om sin
jävsituation.
Anders Åkvist redogjorde för gruppens arbete och den rekommendation till beslut de arbetat
fram. (Bilaga)
Beslutades
att
följa gruppens rekommendation till beslut enligt nedan.
Kommitténs rekommendation till Svenska Flygsportförbundets styrelse är att det inte finns tillräckliga skäl att
utesluta Lars Strågen som medlem i Helsingborgs Modellflygklubb.
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Kommittén rekommenderar Helsingborgs Modellflygklubb att utdela en varning till Lars Strågen baserat på de
händelser där Lars Strågen beställt varor i klubbens namn utan bemyndigande och lånat utrustning som
returnerats i obrukbart skick. Om beteendet fortsätter efter det att varningen utdelats kan det innebära tillräcklig
grund för uteslutning såvida händelserna noggrant dokumenteras.

b) Roll-Up
Björn Hårdstedt visade ett exempel på Roll Up.
Beslutades
att
uppdra åt Björn Hårdstedt att beställa två stycken Roll Ups till FSF.
c) Godkännande av modellflygrekord
Beslutades
att
bordlägga frågan i väntan på kompletterade uppgifter.
d) Redovisning
Bengt Lindgren visade upp ett förslag till ny redovisningsmodell.
Beslutades
att
använda den nya redovisningsmodellen.
e) Budget 2011
Beslutades
att
begära in uppgifter för budgeten till den 3 februari.
f) Klubbärenden
Beslutades
att
bevilja Orust FK medlemskap och hälsa dem välkomna till FSF.
att
bevilja Årsunda MFK utträde samt meddela RF och avregistrera föreningen.
att
bevilja Finspångs FK utträde samt meddela RF och avregistrera föreningen.
att
gällande skrivelsen från FK Spinn så noterar styrelsen att SMFF fått en skrivelse och
inväntar därmed kommentar från SMFF.
att
bevilja Karlskrona RFS namnändring till Karlskrona-Ronneby Modellflygklubb.
g) Västsvenska FSF ansökan PR-stöd för Nordstan
Beslutades
att
bordlägga frågan.
h) Ansökan Magnussonfonden
Beslutades
att
bevilja ansökan från Svenska Hängflygförbundet med 10 000 kr.
Per Andersson anmälde jäv och deltog inte i beslutet.
i) Röstlängd 2011
Jonny Carlén presenterade två olika röstlängder. En som följer stadgarna med ett brytdatum
den 5 januari samt en som var sammanställd den 13 januari.
Beslutades
att
då antalet föreningar som fyller kraven enligt stadgarna är så få så uppdras åt kansliet
att göra en ny röstlängd för var dag eller då det sker en förändring i rapportering eller
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inbetalning av registreringsavgiften. Dessa röstlängder ska presenteras på webbsidan
och sedan får årsstämman besluta vilken av röstlängderna som ska vara gällande.

§7
Mötets avslutande
Bengt Lindgren tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Falköping den 13 januari 2011

Bengt Lindgren
Tf. ordförande

Jonny Carlén
Sekreterare

Justeras

Annie Johansson

Bo Olsson

