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Protokoll 3/2009, §§ 26-37
fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 20 mars 2009, Quality Hotel Panorama,
Göteborg
Närvarande:
Bengt Lindgren (vice ordförande), Annie Johansson (ledamot), Magnus Söderling (ledamot),
Anders Åkvist (ballong), Lina Gardlo w (fallskärm), Per Andersson (hängflyg), Lars-Göran
Arvidsson (konstflyg), Pelle Scherdin (modellflyg), Henry Lindholm (motorflyg), Håkan
Karlsson (suppleant motorflyg), Kjell Magnusson (segelflyg), Björn Hårdstedt (skärmflyg),
Jonny Carlén (konsulent)
Anmält förhinder:
John Grubbström (ordförande), Annika Olsson (skärmflyg)
Adjungerade:
Bengt-Eric Fonsell (FSF hedersordförande, ordförande FSF valberedning)
§ 26 Mötets öppnande
Vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 27 Godkännande av föredragningslista
Beslutades
att
godkänna föredragningslistan med tillägg under §35 Övriga frågor a) Utmärkelser, b)
NPA.

§ 28 Val av justeringsmän
Beslutades
att
välja Lina Gardlow samt Henry Lindholm att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 29 Godkännande av föregående protokoll (2-2009)
Beslutades
att
lägga protokoll 2-2009 med godkännande till handlingarna.

§ 30 Ekonomi
a) Budget 2009
Budgetförslaget 2009 till årsstämman gicks igenom.
b) Äskning av bidrag från Upplands FSF
Upplands FSF hade inkommit med en äskning om bidrag för att genomföra
föreningsaktiviteter under året.
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Beslutades
att
svara Upplands FSF att de med automatik får det under förra årsstämman beslutade
uppstartsbidraget för nystartade distrikt och att de är välkomna med en ansökan efter
att de redovisat uppstartsbidraget.

§ 31 Årsstämma 2009
Revisionsrapporten lästes upp av Jonny Carlén.

§ 32 Verksamhet
a) Flygvecka i Västerås
Beslutades
att
bordlägga frågan till den nya styrelsen.
b) Per Capsulam beslut gällande rekord
Beslutades
att
fastställa beslutet som togs Per Capsulam gällande rekord slagna av Christer
Fuglesang.
Total flygtid:
12 dygn 20 timmar 45 minuter
Distans:
8 578 444 km
Höjd:
358 km
Längsta EVD
6t 38min
Total EVD
18t 14min
EVD - (Extra- vehicular Duration)

308 timmar 45 minuter
(203 varv runt Jorden)
(18 dec 2006)
(12, 14 och 18 dec 2006)

c) FSF ordförandekonferens april 2009
Beslutades
att
hålla ordförandekonferensen på Ålleberg den 18-19 april.
d) FSF fototävling 2009
Beslutades
att
anordna en fototävling även 2009.
att
göra följande tillägg till tävlingsreglerna: Juryn föredrar bilder som är tagna under
innevarande år med svensk anknytning.
e) FSF organisationsutredning
Lina Gardlow rapporterade om arbetet med organisationsutredningen.
f) Ungdomsfrågor
Annie Johansson rapporterade om arbetet med FSF ungdomsråd.
g) Information till medlemmar
Lina Gardlow informerade om tankarna med att skicka en tidning om FSF till alla
medlemmar.
Beslutades
att
uppdra åt Lina Gardlow att ta fram storyboard och budgetförslag för en tidning till
nästa möte.
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h) FSF policy för Internet
Per Andersson och Björn Hårdstedt presenterade förslag till policy för FSF webbsida.
Beslutades
att
fastställa den föreslagna policyn.
i) FAI General Conference 2011
Jonny Carlén efterlyste fler intresserade till arbetsgruppen för att ta fram budet till FAI
General Conference 2011.
De som anmälde intresse av att ingå i gruppen var Henry Lindholm och Bengt-Eric Fonsell.
j) Elitplan
Bengt Lindgren påminde om att grenförbundens elitplaner ska vara inlämnade till FSF senast
den 31 mars och informerade samtidigt om det elitstöd FSF blivit beviljat av EIC för 2009.
k) Samordning av luftrumsarbete
Bengt Lindgren informerade om ett nordiskt möte inom modellflyg där man önskat att en
samordning av luftrummet ska ske på nordisk nivå.
l) FAI awards
Beslutades
att
grenförbundens representanter ska skicka in förslag till nominering till kansliet för
distribution till styrelsen.
att
beslut om nomineringar till FAI tas på nästa möte.
m) Teckningstävlingen 2008
Jonny Carlén informerade om att det inkommit en hel del teckningar till teckningstävlingen.
Beslutades
att
skicka alla teckningar till Annie Johansson som har möjlighet att scanna in dessa till
digitalt format i färg.

§ 33 Idrottslyftet
Bengt Lindgren informerade om arbetet med Idrottslyftet och önskade att idrottslyftsgruppen
ska visa ett lite större engagemang.

§ 34 Kansliärenden
Jonny Carlén ledde en kortare utvärdering av året som gått och hur styrelsearbetet fungerat.

§ 35 Övriga frågor
a) Utmärkelser
Bengt-Eric Fonsell tog upp en önskan om att få dela ut en utmärkelse till Smålands
Fallskärmsklubb för deras insatser att bli certifierad enligt RF:s miljöcertifiering som Grön
Klubb – guldklubb.
Beslutades
att
tillmötesgå förfrågan och dela ut en plakett på träplatta till föreningen på SmålandBlekinges FSF årsmöte.
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b) NPA
Pelle Scherdin informerade om NPA 2008-22 som skall vara svarad på senast den 15 april.

§ 36 Kalendarium
Bengt Lindgren informerade om kalendern som återfinns på FSF webbsida.

§ 37 Mötets avslutande
Bengt Lindgren tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Göteborg den 20 mars 2009
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