Protokoll SSFF årsstämma 2018
Årsstämman för verksamhetsåret 2017 hölls den 17 mars 2018 på Choice hotell
Panorama i Göteborg.
1. Upprop och fullmaktsgranskning.
Följande klubbar var representerade:
Club Parapente Syd
Skärmflygklubben Göteborg
Fenix Skärmflygklubb
Smålands skärmflygklubb
Västra skärmflygklubb
B-Stallet skärmflygklubb
Örebro Friflygklubb
Tornedalens Skärmflygklubb
Piteå Flygklubb
TOTALT

4 röster
4 röster
4 röster
3 röster
2 röster
2 röster
2 röster
2 röster (via ombud Piteå Flygklubb)
1 röst
24 röster av 51 möjliga

2. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 24 röster
3. Mötets behöriga utlysning.
Mötet ansågs behörigt utlyst.
4. Val av mötesordförande.
Stefan ”Fille” Jonsson valdes till mötesordförande.
5. Val av mötessekreterare.
HP P. Fallesen valdes till mötessekreterare.
6. Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare.
Georg Lingård (SFG) och Conny Wassbjer (Smålands SFK) valdes till
justeringspersoner.
7. Genomgång av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.
Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse föredrogs av ordförande.
Efter lite frågor och förtydliganden från styrelsen så godkändes
verksamhetsberättelsen.
Förvaltningsberättelsen godkändes.
8. Genomgång av revisionsberättelse.
Mötesordförande läste upp delar av revisionsberättelsen.. Det fanns inga
påpekanden från revisorerna.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret.
10. Propositioner
Det fanns inga propositioner från styrelsen.

11. Motioner.
Motion nr. 1 från Fenix skärmflygklubb ang. förändrade förnyelsekrav för PMflygning.
Staffan Rolfsson, representant för Fenix föredrog motionen och dess bakgrund.
Syftet är att göra det enklare att behålla sin PM licensbehörighet. Diskussion följde.
Argumenten mot motionen var att det ansågs relativt lätt redan idag att upprätthålla
sin PM behörighet. Motionärens önskan om att verka för att PM ska bli en egen
licensgrad fick inget gehör från övriga representanter. Därefter gick mötet till
omröstning och votering begärdes. Stämman gick på styrelsens förslag och avslog
motionen med rösterna 18 mot och 4 för motionen.
12. Fastställande av kommande verksamhetsplaner.
Styrelsens verksamhetsplaner gicks igenom och diskuterades. Då vare sig
Tävlingskommitté eller Paramotorkommitté varit verksamma under året fanns här
inga verksamhetsplaner att ta ställning till. Ny styrelsen uppmanades se till att
dessa kommittéer aktiveras.
Det framkom önskemål att styrelsen särskilt bör fokusera på de två punkterna
”medlemsrekrytering” och ”positiv bild i massmedia”. Förbundets försäkring och
bakgrunden till dess försämrade villkor redogjordes för av HP P Fallesen.
Samarbetet med Norska AGS är uppsagt och att styrelsen jobbar på en ny och
förbättrad försäkringslösning till 2019. Stämman uttryckte önskemål om att hitta en
enkel och billig försäkringslösning för de piloter som enbart flyger inom Sverige.
Därefter fastställde stämman verksamhetsplanerna.
13. Fastställande av förbundsavgift.
Förbundsavgiften fastställdes oförändrad till 600 kr.
14. Fastställande av budget.
Budgeten gicks igenom. Stämman framförde önskemål att vid licensförnyelsen
2019 återigen utföra en enkätundersökning för intresset av en medlemstidning i
papper kontra digitalt.
Budgeten fastställdes.
15. Val
Conny Wassbjer, valberedningens ordförande presenterade valberedningens
förslag. Valberedningen har haft ett svårt arbete att få fram kandidater till de
styrelseposter som behövde tillsättas inför 2018. Det saknades namnförslag till ny
USK ordförande samt till en övrig ledamot. Diskussion fördes och mötesordförande
ställde frågan till stämman om någon närvarande kunde tänka sig att kandidera.
Georg Lindal (SFG) och Jonas Rembratt (CPS) anmälde intresse. Efter övertalning
kunde stämman även få nuvarande USK ordförande att sitta kvar ett år till.
– ordförande
Martin Will (SFG) valdes på ett år.
– vice ordförande
Sune Cullberg (SFG) valdes på ett år (fyllnadsval)
 Kassör
Lennart Wallin (Örebro Friflygklubb) valdes på två år
– ordförande i utbildnings- och säkerhetskommittén
Ulf Mårtensson (SFG) valdes på ett år
– ordförande i motorkommittén
Henric Höggren (Örebro Friflygklubb) valdes på två år.

– ordförande i tävlingskommittén
Nils-Åke Carlsson (Östergötlands SFK) valdes på två år
Stadgarna föreskriver val av tre övriga ledamöter men stämman beslutade att
inför 2018 även välja in en fjärde övrig ledamot.
– Ledamot
Bahman Honarjou (Piteå Flygklubb) (1 år återstår av mandattiden)
– Ledamot
Olof Karlsson (Smålands SFK) valdes på två år
– Ledamot
Jonas Rembratt (CPS) valdes på ett år.
– Ledamot
Georg Lindgård (SFG) valdes på ett år.
– Revisor 1
Margareta Kleberg valdes.
– Revisor 2
Tintin Öhman valdes
– en representant och en suppleant att ingå i FSF styrelse
Ingen valdes då FSF ändrat sina stadgar angående val till sin
styrelse. (Inga direktval från grenförbunden tillämpas längre)
– en representant och en suppleant att ingå i FSF valberedning
Björn Hårdstedt valdes med Sune Cullberg som suppleant
– tre föreningar att bilda valberedning, varav en skall utses till
sammankallande.
Club Parapente Syd (sammankallande), Cirrus Skärmflygklubb
och Piteå flygklubb valdes.
16. Övriga frågor.
Licensen som app i telefon
Framfördes önskemål att se över en sådan lösning. FSF och Sv.
Hängflygförbundet jobbar redan med denna app. Framfördes även önskemål
om att kunna köpa till licensen som ”kreditkortsbricka” så som tidigare
utförande.
Sportklass införas på SM/NM
Framfördes önskemål om att TK ska jobba för att en sportklass på SM/NM
införs som en egen tävling och där man flyger egna tasks.
Prisutdelning Svenska Distansligan (SDL)
Andreas Alexandersson, representant för SFG och SDL förrättade
prisutdelningen.
Vinnare 2017 blev Staffan Rolén (618,9km), på andra plats kom Lars-Anders
Jonsson (601,5 km) och tredje plats togs av Lars M Falkenström (469 km)
Ett pris delades postumt ut till Lars-Anders Jonsson som den förste piloten
att flyga mer än 500 km i tävlingen.
17. Avtackning.
Avgående ordförande Stefan ”Fille” Jonsson, avgående PM-ordförande Per
Linnstrand, övrig ledamöter Kristina Gerard och Eva MacLahlan avtackades.
Valberedningens ordförande Conny Wassbjer avtackades.
Den nya styrelsemedlemmarna Nils-Åke Carlsson, Lennart Wallin, Georg Lindgård,
Jonas Rembratt och Olof Karlsson hälsades välkomna till styrelsen.

18. Mötets avslutande
Avgående ordförande Stefan ”Fille” Jonsson tackade för sin tid som ordförande och
överlämnade styrelseklubban till nye ordförande Martin Will som tackade deltagarna
och avslutade mötet.
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Georg Lindgård
Justeringsperson

…....................................
Stefan ”Fille” Jonsson
Mötesordförande
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Conny Wassbjer
Justeringsperson

