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Protokoll 8/2009, §§ 81-92
fört vid telefonsammanträde med FSF:s styrelse den 18 augusti
Närvarande:
John Grubbström (ordförande), Bengt Lindgren (vice ordförande), Annie Johansson
(ledamot), Lina Gardlow (ledamot), Anders Åkvist (ballong), Rolf Pålsson (modellflyg),
Henry Lindholm (motorflyg), Kjell Magnusson (segelflyg), Björn Hårdstedt
(skärmflyg)Jonny Carlén (konsulent)
Anmält förhinder:
Bo Olsson (fallskärm), Per Andersson (hängflyg), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg),
§ 81 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 82 Godkännande av föredragningslista
Beslutades
att
godkänna föredragningslistan med tillägg under §90 Övriga frågor, a) Samordning av
möten.
§ 83 Val av justeringsmän
Beslutades
att
välja Annie Johansson samt Kjell Magnusson att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
§ 84 Godkännande av föregående protokoll (6 och 7-2009)
Beslutades
att
bordlägga frågan till nästa möte.
§ 85 Ekonomi
Resultat- och balansrapport per den 31 juli gicks igenom.
Beslutades
att
lägga resultat- och balansrapport med godkännande till handlingarna.
§ 86 Rapporter
Inga rapporter fanns att behandla.
§ 87 Verksamhet
a) Nominering till RF:s skiljenämnd
Beslutades
att
nominera Lina Gardlow.
b) Internationellt stimulansbidrag och tilläggsäskande
Modellflygarna vill ansöka om att få erhålla VM i F3D 2013 till en summa om cirka 60 000
kr.
Jonny Carlén meddelade att konstflyg tidigare aviserat att dom vill ansöka om
stimulansbidrag för ett internationellt domarsymposium.
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Beslutades
att
uppdra åt Rolf Pålsson att utforma och inkomma med ansökan till kansliet för
vidarebefordran till AU.
att
uppdra åt Lars-Göran Arvidsson att utforma och inkomma med eventuell ansökan till
kansliet för vidarebefordran till AU.
att
uppdra åt AU att granska och godkänna ansökningar innan de sänds till RF.
att
ansöka om ett tilläggsäskande för FSF tidning.
c) Äventyrsmässan 2010
Beslutades
att
uppdra åt Jonny Carlén att undersöka kostnader och återkomma till styrelsen med
information.
att
i det fall en deadline skulle inträffa för anmälan om medverkan på Äventyrsmässan får
AU i uppdrag att besluta i frågan.
d) Informationsvideo om FSF (brev från Skånes FSF Dnr: 09102)
Ordförande informerade om det svar Per Andersson fick i uppdrag att skriva till Skånes FSF. I
korta drag gick svaret ut på att FSF i dagsläget inte har någon film med hänvisning till
grenförbundens egna filmer.
e) FSF som remissinstans
Lina Gardlow redovisade svaret från Näringsdepartementet. (bilaga)
Beslutades
att
ta upp frågan för behandling på nästa möte.
f) Grenförbundskonferens
Jonny Carlén rapporterade om arbetet med grenförbundskonferensen.
g) Luftrumsseminarium
Beslutades
att
uppdra åt Kjell Magnusson att se över datum för seminariet.
h) Miljöseminarium
Beslutades
att
bordlägga frågan till nästa möte.
§ 88 Idrottslyftet
Bengt Lindgren informerade om arbetet med Idrottslyftet och att han återkommer med förslag
på ny administrativ hantering. Bland annat har FSF fått 730 000 kronor att fördela till
föreningarna för Idrottslytets år 3.
Den 31 augusti kommer Bengt Lindgren att delta i ett möte med utredningsgruppen för
Idrottslyftet.
§ 89 Kansliärenden
Ordförande informerade om att FSF anställt Sven Pontan som kanslist sedan den 20 juli.
Anställningsformen är en allmän visstidsanställning på ett år och FSF får bidrag från
Arbetsförmedlingen då Sven Pontan är berättigad till så kallat Nystartsjobb. Då SMFF börjat
inhandla administrativa tjänster från FSF är det tänkt att en del av Svens arbetstid ska utföras
för SMFF:s räkning under ledning av Jonny Carlén som kanslichef.
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§ 90 Övriga frågor
a) Samordning av möten
Bengt Lindgren önskade samordning av möten den 23-24 oktober då FSF har ett styrelsemöte
och det samtidigt hålls ett elitplansmöte.
Bengt Lindgren efterlyste också elitplaner från Svenska Fallskärmsförbundet och Svenska
Skärmflygförbundet.
§ 91 Kalendarium 2009
Beslutades
att
efter tidigare begäran från Bengt Lindgren flytta mötet den 23-24 oktober till att hållas
den 25 oktober i Stockholm mellan klockan 14:00-18:00.
§ 92 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………

Falköping den18 augusti 2009

John Grubbström
Ordförande

Jonny Carlén
Sekreterare

Justeras

Annie Johansson

Kjell Magnusson

