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Protokoll 6/2009, §§ 58-69
fört vid telefonsammanträde med FSF:s styrelse den 28 maj
Närvarande:
John Grubbström (ordförande), Bengt Lindgren (vice ordförande), Annie Johansson
(ledamot), Lina Gardlow (ledamot), Anders Åkvist (ballong), Bo Olsson (fallskärm), Per
Andersson (hängflyg (§58-65a)), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg), Rolf Pålsson
(modellflyg), Kjell Magnusson (segelflyg), Jonny Carlén (konsulent)
Anmält förhinder:
Henry Lindholm (motorflyg), Björn Hårdstedt (skärmflyg),
§ 58 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 59 Godkännande av föredragningslista
Beslutades
att
godkänna föredragningslistan.

§ 60 Val av justeringsmän
Beslutades
att
välja Lina Gardlow samt Anders Åkvist att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 61 Godkännande av föregående protokoll (5-2009)
Beslutades
att
lägga protokoll 5-2009 med godkännande till handlingarna.

§ 62 Ekonomi
a) Resultat- och balansrapport
Resultat- och balansrapport per den 18 maj 2009 gicks igenom.
b) SDF-projektbidrag 2009
Beslutades
att
bevilja projektansökan om externa möten från Skånes FSF med 5 000 kr
att
avslå projektansökan om grundläggande verksamhet på 20 000 kr. FSF har en budget
att hålla och det extra bidraget ovan på 5 000 kr gör att Skånes FSF fått totalt 10 000
kr inkluderande det ordinarie verksamhetsbidraget.

§ 63 Rapporter
Beslutades
att
bordlägga rapporteringspunkten till nästa möte.
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§ 64 Bordlagda/remitterade ärenden
a) Storyboard och budgetförslag för FSF tidning
Ordförande uppmanade styrelsens ledamöter att så skyndsamt som möjligt besvara Lina
Gardlows frågeställningar gällande texter till den planerade tidningen.
Beslutades
att
i övrigt bordlägga frågan till nästa möte.

§ 65 Verksamhet
a) Verksamhetsplan/ansvarsfördelning
Beslutades
att
ansvarsfördela enligt nedan.
Värdegrundsarbete – Lina Gardlow
PR – Tillfråga Björn Hårdstedt om han kan tänka sig detta uppdrag.
Förbundsutveckling – Bengt Lindgren
Per Andersson var tvungen att lämna mötet och ordförande framförde styrelsens varmaste
tack till Per för hans arbete med att få igång nya hemsidan.
b) FAI-nomineringar
Beslutades
att
nominera John Grubbström till Vice President i FAI.
att
att nominera delegater och suppleanter enligt nedan till FAI:s olika kommissioner.
Kommission
CASI
CIMP
EnvC
CANS
ICARE
CIEA

Delegat
John Grubbström
Henry Lindholm
Lars-Göran Arvidsson
Lars Holmström
Henrik Åkerstedt
Annie Johansson

Suppleant
Lina Gardlow
John Grubbström
Rolf Björkman
Oscar Lindström
Hans Åkerstedt
John Grubbström

c) Logoförslag
Ett antal förslag till ny logotyp för FSF har arbetats fram av elever på Hellidens Folkhögskola.
Beslutades
att
hänskjuta frågan till gruppen för varumärkesarbetet.
d) FSF årsstämma 2010
Beslutades
att
förlägga FSF årsstämma 2010 till den 20 mars i Linköping. Detta för att kunna skapa
ett samarbete med Svenska Flygutbildarföreningen och föreläsningar.
att
uppdra åt AU att arbeta vidare med frågan.
e) NCM och Pre-NCM
Beslutades
att
uppdra åt Jonny Carlén att på Pre-NCM ta upp luftrumsfrågan samt be om stöd för
FSF ansökan om att hålla FAI General Conference 2011.
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f) Ungdomsfrågor
Annie Johanson hade skickat ut RF:s ungdomsråds skrift ”Vägval för framtiden”.
Beslutades
att
uppdra åt Annie Johansson att arbeta fram ett liknande förslag för FSF:s räkning.

§ 66 Idrottslyftet
Bengt Lindgren informerade om arbetet med Idrottslyftet.

§ 67 Kansliärenden
a) Hässleholms FK
Jonny Carlén informerade styrelsen om att ett misstag vid tidigare beslut skett gällande
Hässleholms FK som fortfarande är medlemmar men numera endast bedriver
motorflygverksamhet. Enligt tidigare uppgift skulle klubben avregistreras men detta var
felaktigt.
b) Grenförbundsstadgar
Beslutades
att
bordlägga frågan till nästa möte.

§ 68 Kalendarium
Beslutades
att
fastställa tidigare beslut om att nästa möte hålls den 31 maj.

§ 69 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………

Falköping den 28 maj 2009

John Grubbström
Ordförande

Jonny Carlén
Sekreterare

Justeras

Lina Gardlow

Anders Åkvist
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