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God Jul
Svenska Flygsportförbundets styrelse önskar alla medlemmar en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År.
Samtidigt vill vi passa på att meddela att kansliet har viss bemanning
under jul och nyårshelgen fram till trettondagen. Säkrast nås vi via mejl
men samtal tas emot i den mån vi har möjlighet.

FSF årsstämma 2011
Härmed kallas föreningar och distrikt till FSF årsstämma 2011 som
kommer att avhållas på Quality Hotel Ekoxen i Linköping den 26 mars
klockan 13:00. Motioner till årsstämman skall vara FSF kansli tillhanda
senast den 12 februari 2011. Alla årsstämmohandlingar publiceras senast
den 12 mars på FSF webbsida.

Årsrapportering och registreringsavgifter
FSF vill påminna alla föreningar om den stadgade årsrapporteringen och
registreringsavgiften. För att er förening skall få rösträtt på FSF
årsstämma 2011 krävs att registreringsavgift och årsrapport är FSF
tillhanda senast den 31 december 2010.

Flormanfonden
Flormanfonden, som syftar till att främja kvinnlig flygsport delar årligen
ut stipendium till tjejer inom flygsporten, är nu öppen för ansökningar.
Ansökan (blankett finns på FSF webbsida) skickas till FSF kansli och skall
vara inkommen senast den 31 januari 2011.
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Småland-Blekinge Flygsportförbund kallar härmed klubbrepresentanter
och andra intresserade medlemmar till årsmöte.
Plats: Royal Corner Hotell, Lidbergsgatan 11, 352 32 Växjö,
tfn: 0470- 70 10 00.
Datum: 12 mars 2011.
Kl. 12.00 bjuder vi på lunch. Separat anmälan krävs.
Kl. 13.00 startar årsmötet och vi beräknar avsluta ca 16.00.
Årsmöte: Föredragningslista och övriga handlingar finns tillgängliga och
översändes efter begäran via e-post i god tid före årsmötet och enligt
beslut i stadgarna.
Kostnad: Deltagande i årsmötet är kostnadsfritt (bilersättning utgår om
ni kan samåka med någon).
Vi kommer att försöka arrangera en trevlig miniföreläsning efter
årsmötesförhandlingarna, mer information skickar vi ut via AirMail i
mitten på februari 2011.
Anmälan görs till Toby tfn 0731-57 55 73 alt till Bengt-Eric 0706-75 05 60,
eller till e-postadresser: lilja46@tele2.se eller fonsell@swipnet.se
Anmälan skall vara förbundet tillhanda senast den 1 mars 2011.
OBS! Glöm inte att anmäla om ni även vill ha lunch.

