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Protokoll 10/2009, §§ 105-117
fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 25 oktober, Nordic Sea Hotel, Stockholm
Närvarande:
Bengt Lindgren (vice ordförande), Annie Johansson (ledamot), Lina Gardlow (ledamot),
Barbara Silén (suppleant), Bo Olsson (fallskärm), Per Andersson (hängflyg), Eva Reinmüller
(konstflyg), Sture Kinell (modellflyg), Håkan Carlsson (motorflyg), Kjell Magnusson
(segelflyg), Björn Hårdstedt (skärmflyg), Jonny Carlén (konsulent)
Anmält förhinder:
John Grubbström (ordförande), Anders Åkvist (ballong), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg),
Rolf Pålsson (modellflyg), Henry Lindholm (motorflyg),
§ 105 Mötets öppnande
Vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 106 Godkännande av föredragningslista
Beslutades
att
godkänna föredragningslistan med tillägg under §115 Övriga frågor a) RF remissvar
gällande skatteutredningen, b) FSF tidning på webbsidan, c) Sport och Pengar, d)
Medaljer, e) FSF vägval för framtiden, f) FSF teckningstävling, g) First person view.
§ 107 Val av justeringsmän
Beslutades
att
välja Annie Johansson samt Björn Hårdstedt att jämte vice ordföranden justera dagens
protokoll.
§ 108 Godkännande av föregående protokoll (9-2009)
Beslutades
att
lägga protokoll 9-2009 med godkännande till handlingarna.
§ 109 Ekonomi
Resultat- och balansrapport per den 30 september gicks igenom.
Beslutades
att
lägga resultat- och balansrapport med godkännande till handlingarna.
att
göra styrelsens ledamöter uppmärksamma på att hälften av 45-kronan bokförs som ett
tävlingsbidrag till grenförbunden.
§ 110 Rapporter
a) FAI General Conference
En rapport från FAI General Conference var utskickad sedan tidigare (bilaga).
Bengt Lindgren informerade styrelsen om hur besluten från FAI General Conference kan
komma att påverka FAI:s verksamhet.
b) Idrottslyftet, redovisning av utdelade medel
Jonny Carlén informerade styrelsen om det svar FSF lämnat till RF för att förtydliga hur FSF
följer upp att beviljade medel inom Idrottslyftet används till det de blivit beviljade för.
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c) FSF grenförbundskonferens
Jonny Carlén informerade om grenförbundskonferensen.
§ 111 Bordlagda/remitterade ärenden
a) Idrottens Dag i Almedalen 2010
Jonny Carlén rapporterade från RF:s informationsträff gällande Idrottens dag i Almedalen
2010.
Beslutades
att
uppdra åt kansliet att arbeta vidare med projektet och återkomma med förslag till
arbetsgrupp och preliminär budget.
b) Ungdomsvecka på Ålleberg 2010
Bengt Lindgren efterlyste medverkan från alla grenförbund.
c) Äventyrsmässan 2010
Bengt Lindgren informerade om den tänkta verksamheten på Äventyrsmässan 2010.
d) FSF utställningsvägg
Beslutades
att
begära rapport om projektet till nästa styrelsemöte.
§ 112 Verksamhet
a) FSF årsstämma 2010
Beslutades
att
hålla årsstämman i Stockholm.
att
fastställa tidigare beslut om tidpunkt för årsstämman den 20 mars 2010.
b) Drogsnurran
Jonny Carlén visade de provexemplar av Drogsnurran som John Grubbström önskat att FSF
ska se närmare på.
Beslutades
att
detta upplägg inte var något för FSF verksamhet.
c) RF-IT
Jonny Carlén informerade om en faktura som kommit från RF-IT där vi uppmanas att betala
för de gamla n3adminsystemen. Denna faktura har blivit bestriden av FSF och svar har
inkommit från RF:s IT-chef Robert Larsson där han meddelar att FSF bestridan ej godtas.
Beslutades
att
ytterligare bestrida fakturan med hänvisning till det informationsmejl som skickades
081222 från Robert Larsson och påpeka att avtal för fakturering saknas.
att
uppdra åt Jonny Carlén att kontakta Generalsekreteraren inom Ridsportförbundet för
angående en eventuell debattartikel i Svensk Idrott.
d) Redogörelse FSF elitplan
Bengt Lindgren redovisade arbetet med FSF elitplan.

§ 113 Idrottslyftet
Bengt Lindgren informerade om arbetet med Idrottslyftet.
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§ 114 Kansliärenden
a) Klubbärenden
Jonny Carlén meddelade att en ansökan om namnändring från Örebro Skärm- &
Hängflygklubb inkommit. Det nya namnet de ansöker om är Örebro Friflygklubb.
En ansökan om medlemskap har inkommit från Ystads Radioflygklubb.
Beslutades
att
godkänna namnändringen och skicka den till RF för registrering.
att
godkänna medlemsansökan och önska Ystads Radioflygklubb välkomna till FSF.
b) Rekordansökningar
Följande rekordansökningar har inkommit för godkännande från Svenska Segelflygförbundet:
Datum: 2008-12-26
Klass: 15-meter
Pilot: Peter Isacsson
Klubb: Jönköpings Segelflygklubb
Moment: Hastighetsflygning triangel, 500 km
Resultat: 120,74 km/t
Datum: 2008-12-21
Klass: 15 meter
Pilot: Peter Isacsson
Klubb: Jönköpings Segelflygklubb
Moment: Hastighetsflygning, 500 km tur- och returbana
Resultat: 126,64 km/t
Beslutades
att
godkänna rekorden.
c) SSFF stadgar
Beslutades
att
godkänna SSFF stadgar under förutsättning att följande mening förs in vid kommande
årsmöte inom SSFF på lämplig plats i stadgarna:
” För den grenspecifika verksamheten och från SSFF styrelses arbete skall rapport och
protokoll fortlöpande lämnas till styrelsen för flygsportförbundet.”
§ 115 Övriga frågor
a) RF remissvar gällande skatteutredningen
Beslutades
att
stödja RF:s remissvar.
att
meddela RF att FSF anser remissvaret är för långt.
b) FSF tidning på webbsidan
Beslutades
att
lägga ut FSF tidning på webbsidan.
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c) Sport och Pengar
Beslutades
att
uppdra åt Jonny Carlén att utreda vad det innebär för FSF och återkomma på nästa
möte.
d) Medaljer
Kjell Magnusson hade förslag till utdelande av två medaljer.
Beslutades
att
uppdra åt Kjell Magnusson att inkomma med motiveringsförslag till nästa möte.
e) FSF vägval för framtiden
Annie Johansson redovisade arbetet med foldern FSF vägval för framtiden som belyser FSF
ungdomsperspektiv.
f) FSF teckningstävling
Annie Johansson meddelade att FAI:s tema för nästkommande teckningstävling är ”Flying
with the sun”. Annie önskade även att årsstämman ska få vara med att rösta på inkomna
bidrag nästa år.
g) First person view (FPV)
Bengt Lindgren rapporterade om FPV som diskuterades på modellflygets nordiska
samarbetsmöte.
§ 116 Kalendarium 2009-2010
Jonny Carlén meddelade att ett styrelsemöte är planerat till den 22-23 januari 2010.
§ 117 Mötets avslutande
Bengt Lindgren tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Stockholm den 25 oktober 2009

Bengt Lindgren
Mötesordförande

Jonny Carlén
Sekreterare
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Annie Johansson

Björn Hårdstedt

