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Protokoll 4/2009, §§ 38-44
fört vid konstituerande sammanträde med FSF:s styrelse den 21 mars 2009, Quality
Hotel Panorama, Göteborg
Närvarande:
John Grubbström (ordförande), Bengt Lindgren (vice ordförande), Annie Johansson
(ledamot), Lina Gardlow (ledamot), Barbara Silén (suppleant), Anders Åkvist (ballong), Eva
Olsson (suppleant ballong), Per Andersson (hängflyg), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg),
Henry Lindholm (motorflyg), Kjell Magnusson (segelflyg), Björn Hårdstedt (skärmflyg),
Jonny Carlén (konsulent)

§ 38 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande mötet öppnat.

§ 39 Val av justeringsmän
Beslutades
att
välja Bengt Lindgren samt Henry Lindholm att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 40 Förväntningar inför arbetsåret
Ordförande efterfrågade vad styrelsens medlemmar hade för förväntningar inför det nya
arbetsåret. Bland annat framkom att styrelsen önskar bättre samverkan, nya webbsida för FSF,
mer satsning på elitverksamheten, att vara mer aktiva i styrelsearbetet, bättre remisshantering
av styrelsen, bättre fokus på det styrelsen ska arbeta med, rekrytering av ungdomar samt att
arbetet sker i en lika positiv anda som tidigare.

§ 41 Verksamhetsplan
Ordförande frågade styrelsens medlemmar vilka områden eller projekt de önskar arbeta med
som återfinns i verksamhetsplanen.
Bengt Lindgren – elitplanen och Idrottslyftet
Lina Gardlow – organisationsutredningen och FSF tidning
Lars-Göran Arvidsson – miljöarbetet
Henry Lindholm – regelfrågor
Annie Johansson – ungdomsfrågor
Per Andersson – FSF varumärke
Anders Åkvist – elit- och miljöfrågor
Styrelsen önskade även en punkt på dagordningen för avrapportering av genomförd
verksamhet.
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§ 42 FSF arbetsutskott (AU)
Beslutades
att
FSF AU skall bestå av John Grubbström, Bengt Lindgren, Lars-Göran Arvidsson och
Lina Gardlow.

§ 43 Firmatecknare
Beslutades
att
utse John Grubbström och Bengt Lindgren att teckna Svenska Flygsportförbundets
firma var för sig upp till en summa av 120 000 kronor, därutöver tecknas firman
tillsammans.

§ 44 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Göteborg den 21 mars 2009

John Grubbström
Ordförande
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Sekreterare
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Henry Lindholm

