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Protokoll 5/2009, §§ 45-57
fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 24-25 april 2009, Clarion Collection Hotel
Grand, Sundsvall
Närvarande:
John Grubbström (ordförande), Bengt Lindgren (vice ordförande), Lina Gardlow (ledamot),
Anders Åkvist (ballong), Bo Olsson (fallskärm), Per Andersson (hängflyg (§45-54)), LarsGöran Arvidsson (konstflyg), Rolf Pålsson (modellflyg (§45-54)), Håkan Karlsson
(motorflyg), Kjell Magnusson (segelflyg), Björn Hårdstedt (skärmflyg (§45-54)), Jonny
Carlén (konsulent)
Anmält förhinder:
Annie Johansson (ledamot), Henry Lindholm (motorflyg),
§ 45 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 46 Godkännande av föredragningslista
Beslutades
att
godkänna föredragningslistan med tillägg under §55 Övriga frågor a)
Verksamhetsplan/ansvarsfördelning.
§ 47 Val av justeringsmän
Beslutades
att
välja Bo Olsson samt Lars-Göran Arvidsson att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
§ 48 Godkännande av föregående protokoll (3 och 4-2009)
Beslutades
att
lägga protokoll 3 och 4-2009 med godkännande till handlingarna.
§ 49 Ekonomi
a) Resultat- och balansrapport
Resultat- och balansrapport per den 16 april 2009 gicks igenom.
b) Grenförbundsbidrag 2009
Beslutades
att
fastställa grenförbundsbidragen efter justering av styrelserepresentationen enligt utsänt
förslag. (bilaga)
Ballong
Fallskärm
Hängflyg
Konstflyg
Modellflyg
Motorflyg
Segelflyg
Skärmflyg

22 128 kr
72 216 kr
21 603 kr
21 249 kr
123 237 kr
65 477 kr
58 851 kr
38 238 kr
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c) Projektansökningar
Svenska Ballongfederationen (SBF) och Sveriges Modellflygförbund (SMFF) hade inkommit
med projektansökningar för bidrag enligt nedan.
SMFF 1 – Nordiskt och Baltiskt modellflygmöte, 10 000 kr.
SMFF 2 – Teknisk kommitté regler för luftrummet, 14 000 kr.
SBF 1 – Elitutbildning 2009, 15 000 kr.
SBF 2 – Landslag och lagledning 2009, 32 000 kr.
SBF 3 – Utbildning av tävlingsfunktionärer, 24 000kr.
Beslutades
att
avslå alla ansökningar.
att
luftrumsfrågan är så angelägen att den ska lyftas inom FSF centrala verksamhet.
§ 50 Rapporter
a) FSF ordförandekonferens
John Grubbström, Bengt Lindgren och Lars-Göran Arvidsson rapporterade från FSF
ordförandekonferens som hölls på Ålleberg. Bland annat visade samtliga närvarande
grenförbundsordförande en samstämmig syn på varumärkes- och värdegrundsfrågan samt en
vilja att alla grenförbundshemsidor ska ha samma utseende som FSF för att visa
samhörigheten.
b) Möte med Eurosport
Björn Hårdstedt rapporterade från mötet med RF och Eurosport och meddelade att alla sporter
är välkomna att lämna bidrag eller kontakta Eurosport.
c) EAS workshop och General Meeting
Henry Lindholm hade innan motet lämnat en önskan att få rapportera denna punkt senare.
Beslutades
att
be Henry Lindholm att lämna en skriftlig rapport.
att
bordlägga frågan till nästa möte.
§ 51 Bordlagda/remitterade ärenden
a) Flygvecka i Västerås
Beslutades
att
skicka ett brev till arrangörerna och meddela att FSF är positiva till arrangemanget och
att FSF kan ha möjlighet att hjälpa till med administrativa resurser.
b) Storyboard och budget för FSF tidning
Lina Gardlow presenterade upplägg och preliminär kostnad för den tänkta tidningen som är
planerad att ges ut i slutet på sommaren.
Beslutades
att
som redaktionskommitté utse Lina Gardlow (ansvarig), John Grubbström, Bengt
Lindgren, Lars-Göran Arvidsson och Jonny Carlén.
att
Anders Åkvist ser över fotografier till tidningen vad gäller upplösning och
storleksjusteringar.
att
Björn Hårdstedt ser över trycklösningar.
att
Bengt Lindgren ser över distributionsfrågan.
att
Per Andersson ansvarar för IT-lösningar.
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uppdra åt Lars-Göran Arvidsson att bevaka inriktningen på tidningen.

c) Nominering till FAI utmärkelser
Styrelsen ledamöter hade fått i uppgift att se över FAI:s reglemente för utmärkelser och lämna
in förslag till nomineringar. Namn som uppkom under mötet var Hans Åkerstedt (Tissandier
Diploma) och en utdelning postumt till Freddy Stenbom.
Beslutades
att
remittera frågan för beslut av AU.
§ 52 Verksamhet
a) Organisationsutredning
Lina Gardlow informerade om läget i organisationsutredningen och meddelade att de
planerade djupintervjuerna kommer att genomföras under vecka 19.
b) Ungdomsfrågor
Annie Johansson hade innan mötet skickat ut en kort rapport till styrelsen ledamöter.
c) Teckningstävling
Beslutades
att
uppdra åt Per Andersson att publicera bilderna uppdelat på respektive klass och delge
styrelsen så ett röstningsförfarande kan ske så snart som möjligt.
d) Elitplan
Bengt Lindgren informerade om elitplansarbetet. Ett möte för elitplansgruppen är planerat till
den 9-10 maj då även en processledare från EIC (Elitidrottscentrum) kommer att närvara för
att hjälpa till att färdigställa våra elitplaner.
Bengt Lindgren visade även en fördelningsmodell för fördelning av resurser mellan grenarna
från EIC.
e) Samordning av luftrum
Beslutades
att
uppdra åt Lina Gardlow att utreda FSF juridiska status i frågan som remissinstans.
att
uppdra åt ordförande att skriva ett brev till distrikten för att undersöka om dessa vill ha
ett stöd från FSF för luftrumsfrågor.
att
anordna ett luftrumsseminarium i höst för grenförbunden och FSF styrelse.
att
uppdra åt ordförande att kontakta Pelle Scherdin angående luftrumsfrågor.
att
utse Kjell Magnusson som ansvarig för luftrumsfrågor inom FSF.
§ 53 Idrottslyftet
Bengt Lindgren informerade om arbetet med Idrottslyftet. Planer finns på att under nästa år
genomföra ett ”Airsport training camp” för ungdomar och att redan i år genomföra ett mindre
pilotprojekt med modell- och segelflygning.
Beslutades
att
uppdra åt AU att ta ställning till genomförande av årets pilotprojekt.
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§ 54 Kansliärenden
a) Grenförbundsstadgar
Jonny Carlén hade skickat ut Svenska Segelflygförbundets (SSF) stadgar med kommentarer.
Beslutades
att
godkänna SSF stadgar i enlighet med den av SSF årsmöte fastställda versionen.
Anders Åkvist genomförde en presentation av Svenska Ballongfederationens (SBF) stadgar
och lite historik kring utvecklingen av dessa.
Beslutades
att
uppdra åt Anders Åkvist att återkomma med förslag till ändringar av SBF stadgar till
nästa möte.
§ 55 Övriga frågor
a) Verksamhetsplan/ansvarsfördelning
FSF verksamhetsplan för 2009 diskuterades.
§ 56 Kalendarium
Beslutades
att
hålla ett telefonmöte den 28 maj.
att
förlägga nästa möte till den 31 maj klockan 13:00 – 18:00.
§ 57 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………

Sundsvall den 25 april 2009

John Grubbström
Ordförande

Jonny Carlén
Sekreterare

Justeras

Bo Olsson

Lars-Göran Arvidsson

