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Protokoll 7/2011, §§ 50-57
fört vid telefonsammanträde med FSF:s styrelse den 14 april 2011
Närvarande:
Bengt Lindgren (ordförande), Björn Hårdstedt (vice ordförande), Annie Johansson (ledamot
(§50-55g)), Barbara Silén (ledamot), Anders Åkvist (ballong), Ronny Modigs (fallskärm), Per
Andersson (hängflyg), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg), Rolf Pålsson (modellflyg), Håkan
Carlsson (motorflyg), Lars-Göran Andersson (segelflyg), Pär Jönsson (skärmflyg), Sune
Cullberg (suppleant skärmflyg), och Jonny Carlén (konsulent).
Anmält förhinder:
Henry Lindholm (motorflyg),

§ 50 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 51 Godkännande av föredragningslista
Beslutades
att
godkänna föredragningslistan.
§ 52 Val av justeringsmän
Beslutades
att
välja Björn Hårdstedt samt Lars-Göran Andersson att jämte ordföranden justera
dagens protokoll.
§ 53 Godkännande av protokoll
a) Styrelseprotokoll
Beslutades
att
lägga styrelseprotokoll 2-2010 med godkännande till handlingarna.
att
lägga styrelseprotokoll 5-2011 med godkännande till handlingarna.
att
lägga styrelseprotokoll 6-2011 med godkännande till handlingarna.
b) AU-protokoll
Beslutades
att
bordlägga godkännandet av AU-protokoll 1-2010.
att
lägga AU-protokoll 1-2011 med godkännande till handlingarna.
att
lägga AU-protokoll 3-2011 med godkännande till handlingarna.
§ 54 Rapporter
Bengt Lindgren meddelade att ett förslag till nytt arbetssätt för styrelsen kommer presenteras
på nästa möte och att rapportpunkten därför är avskriven från kvällens föredragningslista.
Därefter följde en kort presentation av styrelseledamöterna.
§ 55 Föranmälda beslutsärenden
a) Namnändring av MFK Pegasus
Modellflygklubben Pegasus har önskar byta namn till Modellflygklubben Pegasus Varberg.
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Beslutades
att
godkänna namnändringen.
b) FAI-medaljer och –diplom för 2010
Beslutades
att
bordlägga frågan.
c) Mini-workshop med motorfederationerna om transpondersystem
Beslutades
att
kontakta Lars Holmström för att se om han kan hålla i en workshop för
motorfederationerna.
d) FSF distriktsorganisation
Björn Hårdstedt önskar en workshop och inventering av distrikten inför livemötet.
e) Förstudie till nytt förbundsmärke
AU föreslår att starta en förstudie för att se över förbundsmärket.
Beslutades
att
starta förstudien enligt offert på cirka 3 000 kr plus moms.
f) SMHI termikprognoser
AU föreslår att Flygsportförbundet bekostar halva den svenska avgiften för SMHI:s
termikprognoser (7 500 kr plus moms) mot att prognoserna hålls tillgängliga utan lösenord.
Beslutades
att
följa AU:s rekommendation till beslut för 2011.
g) Styrelsemöte Dalarna 2012
Beslutades
att
planera för att genomföra ett styrelsemöte i Dalarna 2012 i samband med KortVasan.
h) Give aways vid internationella tävlingar
Beslutades
att
uppdra åt kansliet att undersöka olika möjligheter och lämna förslag på artiklar.
i) Klädkod vid mästerskapsbanketter
Beslutades
att
bordlägga frågan.
j) Utträdesansökan Kättilstorps MFK
Kättilstorps Modellflygklubb har lämnat in en begäran om utträde.
Beslutades
att
bevilja utträdet samt meddela RF och avregistrera föreningen.
k) Sävedalens BS
Sävedalens Ballongsällskap har lämnat in en begäran om utträde.
Beslutades
att
bordlägga frågan då det inte är helt klart om föreningen förstått att de inte kan vara
medlemmar i Svenska Ballongfederationen om de lämnar Flygsportförbundet.
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§ 56 Övriga frågor
a) VM i F3K
Rolf Pålsson undrade om flaggstänger vid en flaggborg på VM i F3K.
Beslutades
att
svara tävlingsarrangörerna för både VM i modellflygning samt för VM i segelflygning
att de ska undersöka med kommunen gällande flaggstänger.
b) Kansliutredningen
Lars-Göran Andersson meddelade att utredningsgruppen genomfört ett flertal intervjuer.
c) Invigning av Bosön
Bengt Lindgren meddelade att Flygsportförbundet varit delaktiga vid invigningen av Bosön.
§ 57 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Falköping den 14 april 2011

Bengt Lindgren
Ordförande

Jonny Carlén
Sekreterare

Justeras

Björn Hårdstedt

Lars-Göran Andersson

