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Protokoll 10/2010, §§ 100-107
fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 4 december 2010, Scandic Europa,
Göteborg
Närvarande:
Bengt Lindgren (tf. ordförande), Annie Johansson (ledamot), Anders Åkvist (ballong), Bo
Olsson (fallskärm), Per Andersson (hängflyg), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg), Rolf
Pålsson (modellflyg), Håkan Carlsson (motorflyg), Kjell Magnusson (segelflyg), Björn
Hårdstedt (skärmflyg), Jonny Carlén (konsulent)
Anmält förhinder:
Lina Gardlow (ledamot), Henry Lindholm (motorflyg)
§ 100 Mötets öppnande
Tf. ordförande Bengt Lindgren hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 101 Godkännande av föredragningslista
Beslutades
att
godkänna föredragningslistan.
§ 102 Val av justeringsmän
Beslutades
att
välja Anders Åkvist samt Per Andersson att jämte tf. ordförande justera dagens
protokoll.
§ 103 Godkännande av protokoll
a) Styrelseprotokoll
Beslutades
att
lägga styrelseprotokoll 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9-2010 med godkännande till handlingarna.
att
uppmana Lars-Göran Arvidsson att färdigställa protokoll 2-2010 till senast julafton.
b) AU-protokoll
Beslutades
att
godkänna AU-protokoll 2, 3, 4, 5 och 6-2010.
§ 104 Rapporter
a) Ekonomi
Lars-Göran Arvidsson rapporterade om sitt möte med RF:s controller Bengt Carlsson.
Bland annat framkom att RF anser att FSF och grenarnas redovisningar blivit bättre.
RF rekommenderar FSF att samla grenarnas ekonomiansvariga till ett möte för att förbereda
en koncernredovisning.
b) Varumärke
Per Andersson rapporterade om arbetet med varumärket.
c) Data
Björn Hårdstedt rapporterade om arbetet med IdrottOnline och förevisade licensmodulen.
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d) EAS
Henry Lindholm var ej närvarande.
e) Ungdom
Annie Johansson meddelade att hon tycker det är svårt att få reda på hur många ungdomar det
finns inom FSF.
Tre nomineringar till ungt ledarstipendium har inkommit.
f) Transportstyrelsen
Kjell Magnusson meddelade att det enda just nu är en remiss omanvändningen av luftrum.
g) Kansli
Anders Åkvist hade inget nytt att rapportera.
h) Idrottslyftet
Bengt Lindgren informerade om arbetet med Idrottslyftet. Bland annat har Bengt Lindgren
varit på Göteborgs universitet för en intervju om Idrottslyftet inom FSF. Där framkom kritik
från klubbarna att FSF:s handläggning av projektansökningar varit för lång.
i) Elit
Bengt Lindgren rapporterade från elitmötet på Bosön. FSF:s dokument är godkända av RF
och några modellflygare har genomgått fys-tester på Bosön.
På landslagsträffen den 19-20 februari 2011 kommer ämnena nutrition och stresshantering
behandlas.
FSF har blivit beviljade 560 000 kr totalt i elitstöd för 2010.
j) Kalendarium
Bengt Lindgren presenterade AU:s förslag till mötesdatum för styrelsen efter årsstämman
2011.
Beslutades
att
fastställa förslaget enligt nedan:
Telefonmöte 14/4 kl. 19:30
Livemöte 14-15/5 kl. 14:00-14:00, Quality Airport Hotel Arlandastad
Telefonmöte 20/10 kl. 19:30
Telefonmöte 10/11 kl. 19:30
Livemöte 3-4/12, Quality Airport Hotel Arlandastad
k) Årsstämman 2011
Jonny Carlén informerade om AU:s förslag till plats för årsstämman 2011.
Beslutades
att
fastställa förslaget som innebär en årsstämma på Quality Hotel Ekoxen samt mingel,
visning och middag på Flygvapenmuseum.
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§ 105 Föranmälda beslutsärenden
a) Överklagansärende inom modellflyg
Beslutades
att
tillsätta en tribunal bestående av Lina Gardlow, Anders Åkvist och Håkan Dahlquist
att se över ärendet och återkomma med en rekommendation till beslut av styrelsen.
Bengt Lindgren, Lars-Göran Arvidsson och Rolf Pålsson anmälde jäv och meddelade att de
inte kommer att delta i några framtida beslut i ärendet.
b) Delegering av FAI Sporting Power
Beslutades
att
delegera samma ärenden som tidigare med tillägget att även delegera processen med
att hantera världsrekord till samtliga grenar.
c) Roll-Up
Beslutades
att
bordlägga ärendet i väntan på att en eventuell ny grafisk profil fastställts.
d) Val vid RF-stämman
Inga förslag till nomineringar fanns att ta ställning till.
e) Val vid SISU-stämman
Inga förslag till nomineringar fanns att ta ställning till.
f) Breddidrottsforum
Björn Hårdstedt och Jonny Carlén anmälde intresse av att delta på breddidrottsforum.
Beslutades
att
om de önskar så får de i uppdrag att representera FSF på Breddidrottsforum.
g) Apsis newsletter
Beslutades
att
detta inte var något för FSF i dagsläget och därmed avföra frågan.
h) Fototävling 2010
Beslutades
att
fastställa röstningen och utse vinnare med pris enligt nedan.
1:a – Mikael Engström, 5 000 kr
2:a – David Bengtsson, 3 000 kr
3:a – Johan Gustafsson, 2 000 kr
i) Godkännande av modellflygrekord
Beslutades
att
återremittera frågan till modell då uppgifterna i ansökan inte var kompletta.
j) Budget 2011
Beslutades
att
tillsätta en grupp bestående av Bengt Lindgren, Lars-Göran Arvidsson, Anders Åkvist,
Per Andersson samt Björn Hårdstedt att se över den ekonomiska redovisningen.
att
fördela ansvaret för budgetering av verksamhetsplanen 2011 enligt nedan.
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Värdegrund – Per Andersson
Varumärket – Per Andersson och Björn Hårdstedt
Nordstan – Rolf Pålsson
Äventyrsmässan – Bengt Lindgren
Ungdomsläger – Annie Johansson
Almedalen – vakant
Ungdomsaktiviteter – Bengt Lindgren
Landslagsaktiviteter – Bengt Lindgren
Landslagsutbildningar – Bengt Lindgren
Idrottslyftet – Lars-Göran Arvidsson
k) PR-stöd till motorflygförbundet
Beslutades
att
stödja KSAK:s finansiering av Flygfestivalen på Gärdet med ett belopp motsvarande
ett uppskattat värde av utställningsytan för Flygsportförbundet och grenförbund, 10
000 kronor.
§ 106 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att behandla.
§ 107 Mötets avslutande
Bengt Lindgren tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………

Göteborg den 4 december 2010

Bengt Lindgren
Tf. ordförande

Jonny Carlén
Sekreterare

Justeras

Anders Åkvist

Per Andersson

