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Protokoll FSF förbundsstämma 2008
Den 5 april 2008, Quality Airport Hotel Arlanda, Stockholm
Närvarande:
Ett 50-tal personer var närvarande, representerande 32 föreningar, 6 specialdistriktsförbund
samt FSF styrelse.

§1
Stämmans öppnande
FSF ordförande John Grubbström hälsade alla välkomna och förklarade förbundsstämman
2008 öppnad.

§2
Fastställande av röstlängd
Flygsportkonsulent Jonny Carlén läste upp förteckningen över närvarande föreningar och
distrikt med fullmakt. Röstlängden har upprättats av FSF styrelse på grundval av till RF och
FSF inkomna årsrapporter samt registreringsavgifter fram till den 7 januari 2008.
Stämman beslutade
att
fastställa röstlängd en (bilaga 1).
Utöver de på röstlängden upptagna föreningarna fanns även följande närvarande utan rösträtt:
Barkarby FK, Eldorado AC, BK Svea, Helsingborgs MFK, Uppsala flygklubbs
modellflygare, Sigtuna MFK, Umeå Fallskärmsklubb, Skånes DFK, Luleå/Bodens FK, IAC
22, Frölunda FK, Roslagens FK samt MFK Galax.

§3
Val av ordförande och sekre terare för stämman
Stämman beslutade
att
till ordförande för stämman välja John Grubbström, samt att till sekreterare välja
flygsportkonsulent Jonny Carlén.

§4
Frågan om stämmans stadgeenliga utlysande
Redogörelse för stämmans utlysande. Kallelse till stämman publicerades i Flygsportinfo den
14 december 2007, Svensk Idrott nr 2 2008 samt på FSF webbsida den 12 februari 2008.
Stämmohandlingarna har postats till samtliga föreningar och distrikt enligt stadgar två veckor
före stämman.
Stämman beslutade
att
fastställa att stämman är stadgeenligt utlyst.

§5
Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Stämman beslutade
att
till rösträknare och justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
utse Sten Aspenby samt Björn Hammarskjöld.
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§6
Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande gick igenom verksamhetsberättelsen. Kompletterande information och rättelser
som gjordes under stämman kommer att finnas med i den slutliga versionen av
verksamhetsberättelsen.
Stämman beslutade
att
med gjorda tillägg godkänna styrelsens verksamhetsberättelse och lägga den till
handlingarna.

§7
Revisorernas berättelse samt fastställande av resultat- och balansräkning
Den av revisorerna avlämnade revisionsberättelsen upplästes av ordförande John Grubbström.
Stämman beslutade
att
på grundval av den av revisorerna framlagda redogörelsen fastställa förbundets
resultat- och balansräkning enligt verksamhetsberättelsen, samt lägga dem till
handlingarna.

§8
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslutade
att
på grundval av den godkända verksamhetsberättelsen och den av revisorerna
framlagda redogörelsen bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för den tid
revisionen omfattar.

§9

Behandling av proposition 1-7

Proposition nr 1 angående FSF stadgeändring
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
fastställa stadgeändringen gällande § 19 Räkenskaper och revision.
Proposition nr 2 angående stadgeändring i SDF normalstadgar
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
fastställa stadgeändringen gällande § 23 Revisorer och revision.
Proposition nr 3 angående FSF stadgeändring
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
fastställa stadgeändringen gällande § 14 Tidpunkt för förbundsstämma och kallelse.
Proposition nr 4 angående hantering av grenförbundsbidraget
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
från och med verksamhetsåret 2009 omvandla projektanslagen till ett fast basbidrag
och ett nyckeltalsbaserat bidrag baserat på RF:s modell.
att
uppdra åt styrelsen att fastställa kriterier för bidraget.
Proposition nr 5 angående hantering av distriktsbidraget
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
från och med 2008 ge nystartade distrikt ett uppstartsbidrag på 5 000 kr.
att
från och med 2008 ge distrikten ett fast basbidrag på 5 000 kr.
att
för att basbidraget skall utbetalas skall föregående års verksamhet redovisats genom att
det skall ha skickats in en verksamhetsberättelse, årsbokslut samt årsmötesprotokoll.
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distrikten därutöver som tidigare kan ansöka om medel för särskilda satsningar
(projektmedel).

Proposition nr 6 angående Års- och registreringsavgifter för år 2009
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag
att
årsavgiften för medlemmar i föreningar anslutna till FSF skall vara oförändrat 45 kr
per föreningsmedlem, samt
att
registreringsavgiften för föreningar anslutna till FSF skall vara oförändrad.
- 25
26 -100
101-300
301-

medlemmar
medlemmar
medlemmar
medlemmar

250 kr
500 kr
700 kr
1 000 kr

Stämman uppdrog åt styrelsen att till nästa år utreda möjligheten till att registreringsavgiften
baseras på ett fast belopp per medlem i föreningarna.
Proposition nr 7 angående Verksamhetsplan 2008
Stämman beslutade
att
fastställa verksamhetsplan för år 2008 enligt styrelsens förslag.

§10

Behandling av inkomna motioner

Motion D-nr 08029, Ovansiljans modellklubb angående kursverksamhet inom FSF
Beslutade stämman att motionen anses besvarad genom att styrelsens påvisat vilken
kursverksamhet som bedrivits.
Motion D-nr 08030, Ovansiljans modellklubb angående tillsättandet av en framtidsgrupp
Beslutade stämman avslå motionen.
Motion D-nr 08073, Västergötlands FSF angående distriktsbidrag
Motionären drog tillbaka motionen.
Motion D-nr 08074, Västergötlands FSF angående demokratiutredning
Beslutade stämman att bifalla motionen såtillvida att en extern organisationsutredning skall
tillsättas.
Motion D-nr 08075, Västergötlands FSF angående införlivande i idrott-online
Motionären drog tillbaka motionen.
Motion D-nr 08059, Skånes FSF angående distriktsbidrag
Motionären drog tillbaka motionen.
Motion D-nr 08060, Skånes FSF angående distriktens rösträtt vid årsstämman
Beslutade stämman avslå motionen.

FSF Förbundsstämma 2008-04-05

4 (5)

Motion D-nr 08061, Skånes FSF angående årsstämmornas förläggning
Beslutade stämman bifalla motionen efter votering med röstsiffrorna 22 röster för bifall och
19 röster för avslag.
Motion D-nr 08062, Skånes FSF angående intressantare årsstämmor
Beslutade stämman att motionen anses besvarad då styrelsen till årets stämma ordnat med
föreläsare.
Motion D-nr 08063, Skånes FSF angående resebidrag för distrikten till årsstämman
Beslutade stämman att motionen anses besvarad genom styrelsens proposition nr 5 hantering
av distriktsbidraget.
Motion D-nr 08064, Skånes FSF angående uppstart av Baltic Cup inom intresserade grenar
Beslutade stämman avslå motionen efter votering med röstsiffrorna 23 röster för avslag och
19 röster för bifall.
Motion D-nr 08065, Skånes FSF angående stöttning till distriktens DM
Beslutade stämman avslå motionen efter votering med röstsiffrorna 22 röster för avslag och
19 röster för bifall.
Motion D-nr 08066, Skånes FSF angående information om Idrottslyftets flygsportprojekt
Motionären drog tillbaka motionen.

§ 11

Behandling av proposition 8

Proposition nr 8 angående Budget 2008
Stämman beslutade
att
fastställa budget för år 2008 enligt styrelsens förslag.

§ 12 Valärenden
Samtliga valärenden föredrogs av valberedningens ordförande Bengt-Eric Fonsell.
a)
Val av vice ordförande i styrelsen för en tid av två år
Stämman beslutade
att
till vice ordförande i styrelsen välja Bengt Lindgren.
b)
Val av en ledamot och suppleant i styrelsen för en tid av två år
Stämman beslutade
att
till ledamot i styrelsen välja Annie Johansson med Camilla Blomberg som suppleant.
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c)
Val av revisor jämte suppleant
Stämman beslutade
att
som revisor för tiden fram till nästa stämma omvälja Krister Tegehall med Elisabeth
Tegehall som suppleant (båda Tegehalls revisionsbyrå, Falköping).
d)
Val av valberedning
Stämman beslutade
att

till ordförande och sammankallande i valberedningen omvälja Bengt-Eric Fonsell.

att

till sekreterare i valberedningen omvälja Bengt-Olof Samuelsson.

§ 13

Anmälan av grenförbundens val av ledamöter att ingå i FSF styrelse

Stämman beslutade
att
anmälan görs i bilaga 2 till protokollet.

§ 14

Anmälan av grenförbundens/sektionernas val av ledamöter att ingå i
flygsportförbundets valberedning

Stämman beslutade
att
anmälan görs i bilaga 2 till protokollet.

§ 15

Anmälan av sammansättning av grenförbundens styrelser

Stämman beslutade
att
anmälan görs i bilaga 2 till protokollet.

§ 16 Stämmans avslutande
FSF ordförande John Grubbström tackade alla stämmodeltagare för visat intresse och
förklarade 2008 års förbundsstämma för Svenska Flygsportförbundet avslutad.
………
Stockholm den 5 april 2008

John Grubbström
Ordförande

Jonny Carlén
sekreterare

Justeras

Sten Aspenby

Björn Hammarskjöld

