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Protokoll 7/2009, §§ 70-80
fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 31 maj, Scandic Hotel Continental,
Stockholm
Närvarande:
John Grubbström (ordförande), Bengt Lindgren (vice ordförande), Annie Johansson (ledamot
(§74e-80)), Lina Gardlow (ledamot), Anders Åkvist (ballong), Lars-Göran Arvidsson
(konstflyg), Jonny Carlén (konsulent)
Anmält förhinder:
Bo Olsson (fallskärm), Per Andersson (hängflyg), Rolf Pålsson (modellflyg), Kjell
Magnusson (segelflyg), Björn Hårdstedt (skärmflyg)
Frånvarande:
Henry Lindholm (motorflyg)
§ 70 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 71 Godkännande av föredragningslista
Beslutades
att
godkänna föredragningslistan med tillägg under §79 Övriga frågor a) Utdelning av
FSF guldmedalj, b) Internationellt stimulansbidrag.
§ 72 Val av justeringsmän
Beslutades
att
välja Lina Gardlow samt Anders Åkvist att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
§ 73 Godkännande av föregående protokoll (6-2009)
Beslutades
att
bordlägga frågan till nästa möte.
§ 74 Rapporter
a) EAS workshop och General Meeting
Beslutades
att
bordlägga rapporten till nästa möte.
b) RIM 2009
Ordförande rapporterade från RIM 2009 och berättade att båda FSF motioner blivit avslagna
efter röstning. RF-stämman omvalde Karin Mattsson som ordförande för RF och SISU
Idrottsutbildarnas stämma valde Pia Zätterström till ny ordförande. Det framkom också att
alla idrotter inom RF utom golf, ridning, segling och utförsåkning omfattas av
friskvårdsbidraget. Det beslutades också att RF:s vision ”Världens bästa idrott” ska byta namn
till ”Svensk idrott – världens bästa”.
Beslutades
att
ge FSF anställda friskvårdsbidrag om 3 000 kr.
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c) Airsport Festival
Lars-Göran Arvidsson rapporterade från sitt senaste besök hos det Kinesiska
flygsportförbundet som planerar för en China Airsport Festival den 24-28 oktober.
d) Utbildningen Idrott Online Förbund Administration
Bengt Lindgren rapporterade från en av RF genomförda utbildningar i Idrott Online Förbund
som hans själv samt personalen på kansliet varit närvarande på.
Beslutades
att
uppdra åt ordförande att skriva ett brev till RF:s ordförande Karin Mattsson gällande
RF:s IT-system.
e) Landslagskläder 2009
Jonny Carlén presenterade landslagskläderna.
Beslutades
att
godkänna konceptet.
att
styrelsens ledamöter ska skicka sina storleksönskemål till kansliet för att få en
uppsättning representationskläder.
§ 75 Bordlagda/remitterade ärenden
a) Storyboard och budgetförslag för FSF tidning
Lina Gardlow informerade om arbetet med FSF tidning. Kostnaden för tryck beräknas bli
mellan 20 000 kr – 25 000 kr. Angående distributionen har modellflygarna sagt att de kan
tänka sig bipacka tidningen med sin medlemstidning och ballongflygarna har sagt att de kan
tänka sig ta kostnaden för distribution till sina medlemmar själva.
Den totala kostnaden beräknas bli under 100 000 kr inklusive moms.
b) Ungdomsfrågor
Annie Johansson meddelade att FSF har möjlighet att nominera en person till RF:s
ungdomsråd då hon själv känner att hon inte har tiden att engagera sig både i FSF styrelse och
i RF:s ungdomsråd. Annie återkommer med besked om sitt ställningstagande senast i augusti.
Annie Johansson och Lars-Göran Arvidsson berättade också om ”Flygfesten” i Dala-Järna 8-9
augusti.
Beslutades
att
stötta ungdomsrådets satsning på Flygfesten i Dala-Järna. Enligt beräkning ska
kostnaden inte överstiga 10 000 kr vilket ryms inom budget för ungdomsrådet.
§ 76 Verksamhet
a) FSF teckningstävling 2009
Beslutades
att
fastställa tidigare röstning gällande pristagare för teckningstävlingen.
att
utse Emelie Gustavsson, Varberg, till total segrare och erbjuda henne att prova på en
flygsport nära sin hemort.
att
uppdra åt Jonny Carlén att kontakta skolan för att se om FSF kan få bjuda Emelies
klass på tårta.
att
publicera vinnarbilderna på FSF årsstämma 2010 tillsammans med ett urval av övriga
bilder.
att
uppdra åt Annie Johansson att skriva en pressrelease om vinnaren i teckningstävlingen
och skicka denna till lokalpressen i Varberg.
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uppdra åt Annie Johansson att bevaka vilket tema FAI kommer ha på sin
nästkommande teckningstävling.
arrangera en ny teckningstävling så snart vi vet FAI:s tema.

b) Elitplan
Bengt Lindgren informerade om arbetet med elitplanen. Målsättningen är att ett utkast ska
vara klart före midsommar.
Efter en kort diskussion kring hur FSF ska hantera de 100 000 kr som RF betalat ut som en
extra satsning på elitverksamhet i år
Beslutades
att
betala ut 10 000 kr till vardera grenförbund för deras elitsatsningar.
att
de 20 000 kr som är kvar ska användas centralt för en samlad elitsatsning till hösten.
att
begära att grenförbunden rapporterar in till FSF hur de använt de extra resurserna
senast den 31 december.
§ 77 Idrottslyftet
Bengt Lindgren informerade om arbetet med Idrottslyftet och den planerade ungdomsveckan
på Ålleberg.
Beslutades
att
efter presentation av budgetförslag från segelflyget och en preliminär budget av
modellflyget genomföra satsningen.
att
anmälningsavgiften för ungdomarna bör vara 1 800 kr.
§ 78 Kansliärenden
a) Klubbstadgar
Jonny Carlén informerade styrelsen om att RF tidigare gått ut med begäran att alla SF ska
göra en kontroll av sina klubbars stadgar.
Beslutades
att
uppdra åt kansliet att skriva till FSF klubbar och be dom kontrollera att deras stadgar
följer RF:s normalstadgar för idrottsföreningar.
§ 79 Övriga frågor
a) Utdelning av FSF guldmedalj
Beslutades
att
dela ut FSF guldmedalj till FAI:s generalsekreterare Max Bishop vid FAI General
Conference i Korea då han annonserat att han kommer att sluta sin tjänst i början av
2010.
b) Internationellt stimulansbidrag
Beslutades
att
uppdra åt Lars-Göran Arvidsson att skriva ett förslag till ansökan om ett samarbete
med Georgiens Flygsportförbund.
att
uppdra åt Bengt Lindgren att skriva ett förslag till ansökan om samarbete med
Kinesiska Flygsportförbundet inom modellflygområdet.
att
dessa förslag ska vara styrelsen tillhanda i god tid så beslut kan tas på nästa möte.
att
uppmana styrelsens ledamöter att se över om det är fler internationella projekt som
FSF ska genomföra och därför behöver ansöka om hos RF.
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§ 80 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………

Stockholm den 31 maj 2009

John Grubbström
Ordförande

Jonny Carlén
Sekreterare

Justeras

Lina Gardlow

Anders Åkvist
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