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Protokoll 9/2009, §§ 93-104
fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 12-13 september, Rantens Hotell,
Falköping
Närvarande:
John Grubbström (ordförande), Bengt Lindgren (vice ordförande), Annie Johansson (ledamot
(§100 c-104)), Lina Gardlow (ledamot), Per Andersson (hängflyg), Lars-Göran Arvidsson
(konstflyg), Rolf Pålsson (modellflyg), Henry Lindholm (motorflyg), Kjell Magnusson
(segelflyg), Jonny Carlén (konsulent)
Anmält förhinder:
Anders Åkvist (ballong), Bo Olsson (fallskärm), Björn Hårdstedt (skärmflyg),
§ 93 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 94 Godkännande av föredragningslista
Beslutades
att
godkänna föredragningslistan med tillägg under §102 Övriga frågor a) Gemensam
domarutbildning, b) Medaljärende, c) Svenskt flyg 100 år, d) Modellflygincident, e)
RF:s ungdomsråd.
§ 95 Val av justeringsmän
Beslutades
att
välja Rolf Påhlsson samt Henry Lindholm att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
§ 96 Godkännande av föregående protokoll (6, 7 och 8-2009)
Beslutades
att
lägga protokoll 6, 7 och 8-2009 med godkännande till handlingarna.
§ 97 Ekonomi
Resultat- och balansrapport per den 31 augusti gicks igenom.
Beslutades
att
lägga resultat- och balansrapport med godkännande till handlingarna.
§ 98 Rapporter
a) EAS workshop och General Meeting
Henry Lindholm rapporterade från EAS workshop och General Meeting.
b) CIMP
Henry Lindholm rapporterade från CIMP.
Beslutades
att
uppmana alla grenar att informera om TUE (Therapeutic Use Excemption).
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c) EM-guld i konstflygning
Lars-Göran Arvidsson meddelade att Daniel Ryfa vann två guldmedaljer på EM i
konstflygning.
d) EM-brons i segelflyg
Kjell Magnusson meddelade att Ronny och Gunilla Lindell fick brons på EM i segelflygning.
e) NM-guld i modellflyg
Rolf Påhlsson meddelade att Stefan Olsson vann guld på NM i modellflygklassen F4C och att
Mikael Strand vann guld på NM i modellflygklassen F4H.
§ 99 Bordlagda/remitterade ärenden
a) Äventyrsmässan
Bengt Lindgren redovisade för 2009 år Äventyrsmässa och lämnade samtidigt förslag till
insats för 2010.
Beslutades
att
under förutsättning att Bengt Lindgren ordnar med en extern finansiering om 10 000 kr
så ska FSF boka in sig på en dubbelt så stor monteryta mot tidigare år.
att
om en extern finansiering inte är möjligt så bokas samma storlek på montern som
tidigare år.
b) Luftrumsseminarium
Beslutades
att
hålla luftrumsseminariet den 28 november i år.
c) Miljöseminarium
Beslutades
att
hålla miljöseminariet den 16-17 januari 2010.
d) FSF som remissinstans
Beslutades
att
uppdra åt respektive grenförbundskansli samt FSF kansli att kolla av hemsidor enligt
nedan efter nya remisser.
att
i de fall nya remisser kommer ska länkar skickas ut till styrelsen ansvarsområden med
kopia till FSF styrelse.
http://www.regeringen.se/sb/d/9346
http://www.regeringen.se/sb/d/11118/a/114846

§ 100 Verksamhet
a) Rapport från RF controller
Beslutades
att
uppdra åt Lina Gardlow att skriva förslag till svar.
att
inhämta kommentarer från grenförbunden.
b) Uppföljning av verksamhetsplan 2009
Beslutades
att
uppdra åt Lars-Göran Arvidsson att ta fram goda exempel inom miljöområdet för
publicering på webbsidan.
att
beställa 22 000 exemplar av FSF tidning.
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det är FSF styrelses mening att alla landslag ska bära FSF landslagsklädsel vid
representation på invigning och prisutdelning.
uppdra åt styrelsens ledamöter att kontrollera med sina respektive styrelser och
återkomma med synpunkter.
uppdra åt Per Andersson att återkomma med ett datum för möte i höst gällande
varumärket samt sammansättning av gruppen som ska arbeta med dessa frågor.
om konsensus uppnås ska FSF centralt bekosta kläderna.
uppdra åt kansliet att kontakta SISU Idrottsutbildarna för en utbildning i målinriktat
arbete för styrelsen. Utbildningen bör ske i mars 2010.

c) Vägval för framtiden
Annie Johansson informerade om arbetet med FSF skrift ”Vägval för framtiden”.
d) FAI General Conference
Ordförande informerade om årets FAI General Conference och om det bud som FSF gjort för
att få erhålla värdskapet för konferensen 2011. (bilaga)
e) Elit-träff
Bengt Lindgren presenterade vad som gjorts med elitplanen.
Beslutades
att
genomföra en träff för elitplansgruppen den 23-24 oktober.
att
genomföra en träff för all elit inom FSF den 5-6 december.
att
styrelsens ledamöter ska kontrollera med sina respektive styrelser vilka personer som
ska vara med på elit-träffen den 5-6 december.
att
uppmana grenarna att se till att deras elitplaner fylls i.
f) Träff för motorfederationerna
Ordförande informerade om de träffar FSF brukar ha med Svenska Bilsportförbundet,
Svenska Snöskoter och Motorcykelförbundet och Svenska Racerbåtförbundet.
Styrelsen är fortsatt intresserade av träffarna.
g) Idrottens dag i Almedalen 2010
Jonny Carlén informerade om idrottens dag i Almedalen och en informationsträff för nästa års
satsning inom RF den 15 oktober.
Beslutades
att
uppdra åt Jonny Carlén att delta på informationsträffen.
h) Ungdomsvecka på Ålleberg 2010
Bengt Lindgren informerade om årets ungdomsvecka på Ålleberg.
Beslutades
att
genomföra en ungdomsvecka även 2010.
att
uppdra åt kansliet att planera veckan och komma med förslag.
att
uppdra åt Annie Johansson att vara kontaktperson för kansliet i frågan.
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§ 101 Idrottslyftet
Bengt Lindgren informerade om arbetet med Idrottslyftet och föredrog en ny administrativ
rutin för hantering av ansökningar. Bengt Lindgren informerade också om den utvärdering
som kommer att genomföras av Göteborgs och Karlstads Universitet.
Beslutades
att
låta SDF:en genomföra informationsdagen med stöd av FSF för lokaler och lunch.

§ 102 Övriga frågor
a) Gemensam domarutbildning
Lars-Göran Arvidsson önskade äska 30 000 kr för en gemensam domarutbildning.
Beslutades
att
avsätta 30 000 kr från förbundsutvecklingsmedlen till denna ledarutveckling.
b) Medaljärende
Beslutades
att
tilldela Robert Axelsson FSF guldmedalj.
att
tilldela Kjell Franzén FSF guldmedalj.
c) Svenskt flyg 100 år
Henry Lindholm informerade om projektet Svenskt Flyg 100 år.
d) Modellflygincident
Rolf Påhlsson informerade om ett haveri med en jetmodell i Arvika.
e) RF:s ungdomsråd
Annie Johansson informerade att hon kommer att lämna RF:s ungdomsråd nästa år.
§ 103 Kalendarium 2009
Beslutades
att
flytta mötet den 5-6 december till den 11-12 december.
§ 104 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………

Falköping den13 september 2009

John Grubbström
Ordförande

Jonny Carlén
Sekreterare

Justeras

Rolf Påhlsson

Henry Lindholm

