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Protokoll 5/2010, §§ 46-57
fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 25 april 2010, Clarion Hotel Stockholm
Närvarande:
John Grubbström (ordförande), Bengt Lindgren (vice ordförande), Anders Åkvist
(ballongflyg), Bo Olsson (fallskärm (§46-52g)), Per Andersson (hängflyg), Lars-Göran
Arvidsson (konstflyg), Rolf Pålsson (modellflyg), Björn Hårdstedt (skärmflyg), Jonny Carlén
(konsulent)
Anmält förhinder:
Lina Gardlow (ledamot), Annie Johansson (ledamot), Henry Lindholm (motorflyg), Kjell
Magnusson (segelflyg)

§ 46 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 47 Godkännande av föredragningslista
Beslutades
att
godkänna föredragningslistan med tillägg under §50 Ekonomi b) SDFprojektansökningar, c) Grenförbundsbidrag, §52 Verksamhet a) Ansvarsområden, §55 Övriga
frågor a) Ungdomsprojekt, b) Almedalen 2010, c) Styrelsemöten, d) Tävlingsplakett för
Svenska rekord, e) SHF årsmöte, f) FSF fototävling
§ 48 Val av justeringsmän
Beslutades
att
välja Rolf Pålsson samt Björn Hårdstedt att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
§ 49 Godkännande av föregående protokoll (2, 3 och 4-2010)
Beslutades
att
bordlägga frågan till nästa möte.
§ 50 Ekonomi
a) Resultat- och balansrapport
Resultat- och balansrapporterna gicks igenom.
Beslutades
att
uppdra åt Lars-Göran Arvidsson att se över fakturering och kreditering av 45-kronan
till grenförbunden.
att
uppdra åt Lars-Göran Arvidsson att se över placering av de pengar som FSF har.
b) SDF-projektbidrag
Beslutades
att
ge distrikten ett grundbidrag på 5 000 kr under förutsättning att de skickar in sin
verksamhetsberättelse samt årsredovisning.
att
uppdra åt Jonny Carlén att kontakta Gävleborgs FSF för att be om en specificerad
redovisning till ansökan om det utökade administrationsbidraget.
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avslå projektansökan från Gävleborgs FSF gällande att ta fram en ny logo med
hänvisning till årsstämmobeslut och diskussioner från 2009.
uppdra åt Björn Hårdstedt att göra en ny logo åt Gävleborgs FSF utefter de kriterier
som godkändes på årsstämman 2009.

c) Grenförbundsbidrag 2010
Beslutades
att
fastställa grenförbundsbidraget enligt presenterat förslag. (bilaga)
Ballongflyg
Fallskärm
Hängflyg
Konstflyg
Modellflyg
Motorflyg
Segelflyg
Skärmflyg

22 889 kr
67 130 kr
22 131 kr
21 903 kr
118 488 kr
67 677 kr
66 668 kr
36 144 kr

§ 51 Rapporter
a) SVEMO 75-årsjubileum
Ordförande rapporterade från SVEMO:s 75-årsjubileum och årsmöte.
Beslutades
att
uppdra åt kansliet att börja tidsplanera nästa årsstämma.
att
det om möjligt ska beredas plats i schemat innan årsstämman för en information på
cirka 2 timmar.
att
uppdra åt kansliet att se över plats för årsstämman.
b) SOK årsmöte
Björn Hårdstedt rapporterade från SOK årsmöte.
c) Äventyrsmässan
Bengt Lindgren rapporterade från äventyrsmässan och framförde sin besvikelse vad gäller
Svenska Segelflygförbundets insats. De segelflygare som kom till mässan lämnades utan stöd
från förbundshåll.
d) Ållebergsveckan
Beslutades
att
uppdra åt Björn Hårdstedt att se över kommunikationen och kontakta Annie Johansson
och Anders Blom vad gäller ungdomslägret på Ålleberg och hur det kommuniceras ut.
§ 52 Verksamhet
a) Ansvarsområden
Respektive ansvarig redogjorde för hur de tänkt arbeta med sitt område under året.
b) Landslagskläder
Beslutades
att
uppdra åt Bengt Lindgren, Björn Hårdstedt och Jonny Carlén att ta fram en kollektion
landslagskläder för Svenska Flygsportförbundet.
att
uppdra åt Bengt Lindgren att beställa 300 jackor, 300 pikétröjor i funktionsmaterial
samt 300 kepsar av den nya kollektionen.
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c) Svenskt flyg 100 år
Ordförande framförde önskemål om att styrelsen ställer upp som funktionärer under helgen
för flygdagarna på Gärdet i Stockholm.
Beslutades
att
uppdra åt Rolf Pålsson att ta fram förslag till ett tält för FSF.
d) FAI-utmärkelser
Beslutades
att
uppdra åt AU att se över nominering av idrottsministern Lena Adelsohn Liljeroth.
att
uppdra åt Bengt Lindgren att samråda med Annie Johansson avseende ungdomsfrågor
i FAI.
e) Nationell Arena
Karlskoga MFK har lämnat in en begäran om att få sin linflyganläggning utsedd till nationell
arena.
Beslutades
att
bordlägga frågan i väntan på yttrande från Sveriges Modellflygförbund.
att
uppdra åt kansliet att utreda frågan med nationell arena och vilka konsekvenser det kan
få för FSF.
f) FSF 50 år
Beslutades
att
bilda en arbetsgrupp och gå ut på webben med en öppen inbjudan för de som vill vara
med.
g) Första hjälpen-väska
Beslutades
att
överlämna frågan till PR-gruppen.
§ 53 Idrottslyftet
Bengt Lindgren informerade om arbetet med Idrottslyftet.
§ 54 Kansliärenden
a) Idrott Online
Beslutades
att
publicera en vädjan på hemsidan att alla klubbar ska registrera sig på Idrott Online och
lägga upp sina styrelser.
att
det ska finnas en instruktion för hur man går tillväga.
att
skapa en arbetsgrupp för intresserade för att se hur Idrott Online kan fungera bättre för
FSF och klubbarna. Intresserade ska anmäla sig till Björn Hårdstedt.
b) Klubbärenden
Beslutades
att
bevilja Swesa MFK medlemskap och hälsa dem välkomna till FSF.
att
de klubbar som står inför avregistrering ska kontaktas av respektive
grenförbundsrepresentant. Kansliet ser till att senaste kontaktuppgifterna delges
respektive grenförbundsrepresentant.
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c) Västernorrlands FSF stadgar
Beslutades
att
godkänna Västernorrlands FSF stadgar.
d) Rekord
Svenska Skärmflygförbundet har sänt in tre rekordansökningar och en sammanställning av
fyra nya rymdrekord har inkommit från FSF representanter i FAI:s rymdrekordskommitté.
Skärmflyg

Datum: 2009-05-30
Klass: Inom Sverige
Kategori: Kvinnlig
Moment: Distans mot angivet mål
Pilot: Jenny Persson
Resultat: 53,3 km
Datum: 2009-05-30
Klass: Inom Sverige
Kategori: Kvinnlig
Moment: Fridistans
Pilot: Jenny Persson
Resultat: 70,1 km
Datum: 2009-08-15
Klass: Inom Sverige
Kategori: Standard
Moment: Distans mot angivet mål
Pilot: Magnus Österberg
Resultat: 91,6 km
Rymdrekord (Christer Fuglesang)

Total flygtid: 13 dygn 20 timmar 54 minuter 55 sekunder (STS-128, 2009-09-12)
Distans: 219 varv runt jorden, 9 262 275 km (STS-128, 2009-09-12)
Längsta EVD: 7 timmar 1 minut (STS-128, 2009-09-12)
Summa EVD: 31 timmar 54 minuter (STS-128, 2009-09-12)
Beslutades
att
godkänna rekorden.
§ 55 Övriga frågor
a) Ungdomsprojekt
Flera klubbar har ansökt om medel från Idrottslyftet för att kunna delta i ett projekt arrangerat
av Frivilliga Flygkåren (FFK).
Beslutades
att
uppdra åt Lars-Göran Arvidsson att kontakta FFK och meddela att FSF endast kan
bidra med medel under förutsättning att det framgår i projektet att det genomförs i
samverkan med FSF.
Informerades om AU:s tankar kring en ungdomssektion.
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Beslutades
att
uppdra åt styrelsens ledamöter att höra med sina respektive grenförbund om
synpunkter på en eventuell ungdomssektion i FSF.
b) Almedalen 2010
Jonny Carlén informerade om ett tänkt program för FSF:s medverkan vid Idrottens dag i
Almedalen 2010.
Beslutades
att
avsätta 20 000 kr till konstflygaktiviteter, 5 000 kr till fallskärmsaktiviteter samt 5 000
kr till modellflygaktiviteter.
c) Styrelsemöten
Lars-Göran Arvidsson presenterade några tankar kring FSF styrelsemöten.
Beslutades
att
hålla fyra stycken tvådagarslivemöten per år.
att
vid behov hålla beslutande telefonmöten.
att
arbetsgrupperna tar fram beslutsunderlag för distribution inför mötena.
att
uppdra åt AU att delta på ett styrelsemöte i respektive grenförbund per år.
Styrelsen konstaterade att både ordinarie ledamot och suppleant till ledamoten saknas från
grenförbunden motor och segel. Ordförande uppmanade alla styrelsemedlemmar att själva
kalla sina respektive suppleanter när de har förhinder att delta på ett möte.
d) Tävlingsplakett för rekord
Beslutades
att
fastställa att FSF ska dela ut en silverplakett vid nordiska och svenska rekord.
att
kostnaden för sådan plakett belastar FSF centralt.
att
uppdra åt Jonny Carlén att införa erforderliga ändringar i FSF medalj- och
plakettreglemente.
att
dela ut plaketter retroaktivt för rekord godkända under 2009.
e) SHF årsmöte
Per Andersson informerade om Svenska Hängflygförbundets (SHF) årsmöte och om arbetet
inom SHF styrelse.
f) FSF fototävling 2009
Beslutades
att
uppdra åt Jonny Carlén att skicka ut bilderna till styrelsen tillsammans med
röstningsformulär och regelverk.
att
det ska utses tre pristagare som får 5 000 kr, 3 000 kr och 2 000 kr för första, andra
respektive tredjepris.
att
anordna en fototävling även för 2010.
att
fastställa nya regler enligt bilaga.
§ 56 Kalendarium
Beslutades
att
vid behov hålla telefonmöte den 10 juni klockan 19:00.
att
hålla styrelsemöte i Stockholm den 20-21 augusti.
att
hålla telefonmöte den 30 september klockan 19:00.
att
hålla styrelsemöte den 3-4 december.
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uppdra åt kansliet att undersöka lämplig plats för möte och julbord.

§ 57 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Stockholm den 25 april 2010

John Grubbström
Ordförande

Jonny Carlén
Sekreterare

Justeras

Rolf Pålsson

Björn Hårdstedt
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