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Protokoll 6/2010, §§ 58-69
fört vid telefonsammanträde med FSF:s styrelse den 17 juni 2010
Närvarande:
John Grubbström (ordförande), Bengt Lindgren (vice ordförande), Lina Gardlow (ledamot),
Annie Johansson (ledamot), Anders Åkvist (ballongflyg), Håkan Dahlquist (fallskärm (§§6469)), Rolf Pålsson (modellflyg), Kjell Magnusson (segelflyg), Björn Hårdstedt (skärmflyg),
Jonny Carlén (konsulent)
Anmält förhinder:
Bo Olsson (fallskärm), Per Andersson (hängflyg), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg), Henry
Lindholm (motorflyg),
§ 58 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 59 Godkännande av föredragningslista
Beslutades
att
godkänna föredragningslistan med tillägg under §63 Ekonomi c) Bidrag från Svenska
Spel och §67 Övriga frågor a) Nationell arena, b) Gärdet
§ 60 Val av justeringsmän
Beslutades
att
välja Lina Gardlow samt Annie Johansson att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
§ 61 Godkännande av föregående protokoll (2, 3, 4 och 5-2010)
Beslutades
att
bordlägga frågan till nästa möte.
§ 62 Rapporter
Ordförande rapporterade från FAI Airsport Commission Presidents Meeting.
Annie Johansson rapporterade om arbetet med ungdomslägret.
Anders Åkvist rapporterade om sitt besök på kansliet.
Björn Hårdstedt meddelade att han tagit fram och distribuerat förslag till SDF-logos.
§ 63 Ekonomi
a) Resultat- och balansrapport
Resultat- och balansrapport 2010-05-31 gicks igenom.
b) SDF-projektbidrag
Gävleborgs FSF har inkommit med komplettering till projektbidraget om utökat
administrativt stöd.
Beslutades
att
bevilja bidrag för utökat administrativt stöd om 5 000 kr till Gävleborgs FSF.
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bevilja bidrag för dataprogram om 2 500 kr till Gävleborgs FSF.

c) Bidrag från Svenska Spel
Bengt Lindgren meddelade att FSF fått ett utökat bidrag från Svenska Spel på 100 000 kr.
§ 64 Verksamhet
a) FAI-delegater
Beslutades
att
nominera alla kandidater i kommissioner som inte tillhör något grenförbund för omval.
b) CASI
Beslutades
att
nominera John Grubbström som delegat och Lina Gardlow som suppleant
c) Executive Board
Beslutades
att
nominera Bengt-Eric Fonsell för ytterligare en mandatperiod.
d) FAI vice presidents
Beslutades
att
nominera John Grubbström.
e) RF förtjänsttecken
Ordförande uppmanade alla styrelseledamöter att de skulle läsa in sig på statuten och komma
med förslag till mottagare.
f) Evenemangstält
Rolf Påhlsson redovisade en sammanställning av olika modeller.
Beslutades
att
köpa ett tält av typen Quick-Up som är 6*3 meter.
g) Ombudsman Gotlands IF
Beslutades
att
utse Dag Svensson från Gotlands Fallskärmsklubb som ombudsman till Gotlands IF.
h) Hantering av instruktörslicens inom Svenska Skärmflygförbundet
Håkan Dahlquist informerade om utredningen.
Beslutades
att
uppdra åt kansliet att svara enligt utredningsgruppens förslag.
att
även sända en kopia på svaret till Svenska Skärmflygförbundet.
i) Landslagskläder
Bengt Lindgren informerade om landslagskläderna och den webbshop som kommer.
§ 65 Idrottslyftet
Bengt Lindgren informerade om arbetet med Idrottslyftet samt den utvärdering som RF gör.
§ 66 Kansliärenden
a) Klubbärenden
Beslutades
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bordlägga frågan till nästa möte.

b) Dalslands BK
Beslutades
att
fortsätta arbetet med att kontakta SVT gällande information om FSF och
grenförbunden.
c) Rekord
Sveriges Modellflygförbund har inkommit med en begäran om godkännande av Svenskt
rekord.
Klass: 136 – F2C 100 varv
Resultat: 3.17,9
Datum: 2009-06-14
Piloter: Ingemar Larsson / Jan Gustafsson
Beslutades
att
godkänna rekordet.
§ 67 Övriga frågor
a) Nationell arena
Jonny Carlén rapporterade om hur Svenska Fotbollförbundet hanterar sina nationella arenor.
Beslutades
att
uppdra åt Rolf Påhlsson, Björn Hårdstedt och Jonny Carlén att ta fram ett förslag till
policy för FSF gällande nationella arenor.
att
utse Rolf Påhlsson att vara ordförande för gruppen.
att
uppdra åt Lina Gardlow att fungera som juridiskt bollplank till gruppen.
b) Gärdet
Beslutades
att
inte hålla möte helgen den 20-22 augusti i samband med flygdagarna på Gärdet.
§ 68 Kalendarium
Beslutades
att
hålla styrelsemöte den 3-4 september.
§ 69 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Falköping den 17 juni 2010

John Grubbström
Ordförande

Jonny Carlén
Sekreterare

Justeras

Lina Gardlow

Annie Johansson

