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Protokoll 2/2011, §§ 8-15
fört vid telefonsammanträde med FSF:s styrelse den 10 februari 2011
Närvarande:
Bengt Lindgren (tillförordnad ordförande), Annie Johansson (ledamot), Anders Åkvist
(ballong), Bo Olsson (fallskärm), Per Andersson (hängflyg), Rolf Pålsson (modellflyg), Henry
Lindholm (motorflyg), Hans Folkesson (segelflyg) och Jonny Carlén (konsulent).
Anmält förhinder:
Lina Gardlow (ledamot), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg), Kjell Magnusson (segelflyg),
Björn Hårdstedt (skärmflyg)

§8
Mötets öppnande
Bengt Lindgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§9
Godkännande av föredragningslista
Beslutades
att
godkänna föredragningslistan med tillägg under §14 Övriga frågor a) FSF deltagande
vid Dam-VM i segelflyg.

§ 10 Val av justeringsmän
Beslutades
att
välja Per Andersson samt Henry Lindholm att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 11 Godkännande av protokoll
a) Styrelseprotokoll (10-2010 och 1-2011)
Beslutades
att
lägga styrelseprotokoll 10-2010 samt 1-2011 med godkännande till handlingarna.
b) Lars-Göran Arvidsson protokoll 2-2010
Beslutades
att
bordlägga frågan då protokoll 2-2010 ej finns tillgängligt.

§ 12 Rapporter
a) Ekonomi
Jonny Carlén informerade om det preliminära resultatet för 2010.
b) Varumärke
Per Andersson hade inget nytt att rapportera.
c) Data
Någon rapport fanns ej tillgänglig.
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d) EAS
Henry Lindholm informerade om arbetet inom EAS och det svar (inklippt nedan) som man
lämnat till EASA gällande CRD NPA 2008-07.
Europe Air Sports, the organisation representing European National Aero-Clubs and Air Sports Organizations in
regulatory matters with European Authorities and Institutions, thanks the Agency for the preparation of this
NPA.
The creation of CS-LSA is very much welcomed by Europe Air Sports as the CS are based on ASTM F2245-09,
as presented in CRD discussed here, as, in our view, this represents a first and very important step towards a
more appropriate regulation for sports and recreational aviation in Europe.
We especially would like to thank for the change of ELA 1 MTOM for aeroplanes to 1200 kg. This allows to
include a considerable number of airports typical aeroplanes in those simplified processes.
Furthermore, we are grateful for the intention of EASA to introduce Standard manuals as Certification
Specifications for Standard repairs, Changes and Inspection through an Agency Decision. This is a major step
forward for Airsports and recreational aviation. The introduction and acceptance of the two FAA AC 43 manuals
were recommended by our organisation since the very early times of EASA, it will have a positive effect on
airworthiness and therefore on safety.
In accepting both standards in parallel we are keeping administration requirements and costs as low as possible
in order to promote General Aviation in Europe in general, sports and recreational aviation in particular.
Our organisation likes to point out that it is necessary to aim that the FAA regulation AC 43.13-1B and 2B will
be be accepted as soon as possible and simultaneously as a standard for aircraft up to a MTOM of 5’700 kg with
the publication of the amendment of the IR 1702 establishing the ELA process.

e) Ungdom
Annie Johansson informerade om planerna för ungdomslägret som kommer att hållas på
Ålleberg v. 26.
f) Transportstyrelsen
Hans Folkesson informerade om frågan om avgifter för luftfarten.
Jonny Carlén informerade om ett luftrumsmöte som är planerat av Transportstyrelsen den 22
februari.
g) Kansli
Anders Åkvist meddelade att han var nöjd med de nya rutinerna för digitala utskick av
diarieförda handlingar.
h) Idrottslyftet, Elit
Bengt Lindgren informerade om den förlängda satsningen av Idrottslyftet år 5 och om
landslagsträffen som kommer att genomföras på Bosön.
i) Kalendariet
Jonny Carlén informerade om förändringar i kalendariet som finns publicerat på webbsidan.

§ 13 Föranmälda beslutsärenden
a) Årsredovisningar från Svenska Fallskärmsförbundet (SFF) begärda av
Fallskärmsklubben Gefle Crew Club (FGCC)
En begäran av FGCC hade inkommit till FSF om hjälp att få ut årsredovisningar från SFF.
Bo Olsson informerade om att han fått hjälp av Jonny Carlén med att få fram de begärda
handlingarna och att frågan därför kunde avföras.
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b) RF-remiss; Organisationsutredningen
Bengt Lindgren redogjorde för utredningen.
Beslutades
att
svara att FSF önskar att RF ska göra en konsekvensutredning av vad som kan hända
med statsbidraget om man slår ihop styrelserna i DF och SISU-d.
c) RF-remiss; Anslutningsutredningen
Bengt Lindgren redogjorde för utredningen.
Beslutades
att
uppdra åt Bengt Lindgren att tillsammans med Jonny Carlén skriva ett positivt svar på
remissen.
d) RF-remiss; SF-stödsutredningen
Bengt Lindgren redogjorde för utredningen.
Beslutades
att
svara positivt i alla delar men att be RF se över LOK-stödsdelen.
e) RF-remiss; IdrottsAB-utredningen
Bengt Lindgren redogjorde för utredningen.
Beslutades
att
svara att detta inte berör FSF i dagsläget.
f) FSF Unga Ledare
Annie Johansson redogjorde för de inkomna nomineringarna till FSF Unga Ledar-stipendium.
Beslutades
att
dela ut diplom till alla nominerade.
att
utse Oscar Findahl till årets Unga Ledare inom flygsporten.
att
bjuda in alla nominerade att ta emot sina diplom på FSF årsstämma.
att
FSF står för uppkomna kostnader för ovanstående.
g) FSF roll-ups
Bengt Lindgren önskade att FSF skulle köpa in ytterligare två roll-ups utöver de två som
redan beslutats på förra mötet.
Beslutades
att
köpa in ytterligare två roll-ups till FSF (totalt fyra st).
h) Avgifter inom luftfarten
Hans Folkesson redogjorde för informationen om avgifter inom luftfarten.
Beslutades
att
bilda en styrgrupp bestående av Bengt Lindgren, Anders Åkvist, Bo Olsson, Hans
Folkesson och Jonny Carlén.
att
tillfråga Björn Hårdstedt om han vill ingå i gruppen också.
att
uppdra åt Jonny Carlén att ta in offerter från lobbyister för att hjälpa till med frågan.
att
uppdra åt Bengt Lindgren att tillskriva Karin Mattson Weijber och be om hjälp från
RF.
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i) FSF guldmedalj
Henrik Svensson hade på uppdrag av Hans Folkesson skickat in en nominering om
guldmedalj till Roland Sjöstrand.
Beslutades
att
tilldela Roland Sjöstrand FSF guldmedalj och bjuda in honom till årsstämman för att
där motta medaljen.
j) Godkännande av modellflygrekord
Beslutades
att
bordlägga frågan i väntan på komplettering av uppgifter.
k) Budget 2011
Beslutades
att
bordlägga frågan till nästa möte.
l) Propositioner
Beslutades
att
uppdra åt Jonny Carlén att formulera en proposition för medlemsavgifterna där
ungdomar under 25 år inte behöver betala medlemsavgiften till FSF.
m) Verksamhetsberättelse 2010
Beslutades
att
börja verksamhetsberättelsen med en kort sammanfattning av de viktigaste
händelserna under året.
n) Årsbokslut
Frågan om årsbokslut för 2010 diskuterades.
o) Utmärkelser vid årsstämman
Jonny Carlén redogjorde för vilka utmärkelser som planeras delas ut vid årsstämman.
p) Termikprognoser SMHI
Hans Folkesson informerade om bakgrunden till frågan och undrade om det fanns
grenförbund som var intresserade av att ta del av prognoserna.
q) Västsvenska FSF ansökan om PR-stöd för Nordstan
Beslutades
att
bevilja ett totalt bidrag till utställningen i Nordstan på 10 000 kr.
r) EAS General Meeting 26-27 mars, Frankfurt
Henry Lindholm informerade att Lars Holmström kommer att delta på mötet.

§ 14 Övriga frågor
a) FSF deltagande vid Dam-VM i segelflyg
Jonny Carlén framförde en undran av Arboga FK om ett medverkande från FSF sida vid Dam
VM i segelflygning.
Beslutades
att
FSF är positiva att närvara vid alla flygsport-VM som arrangeras i Sverige.
att
be Arboga FK att inkomma med en officiell förfrågan om dam-VM i segelflyg.
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FSF gärna emotser en officiell förfrågan gällande VM i F3K.

§ 15 Mötets avslutande
Bengt Lindgren tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Falköping den 10 februari 2011

Bengt Lindgren
Tf. ordförande

Jonny Carlén
Sekreterare

Justeras

Per Andersson

Henry Lindholm
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