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Protokoll 8/2010, §§ 83-92
fört vid konstituerande telefonsammanträde med FSF:s styrelse den 19 oktober 2010
Närvarande:
Bengt Lindgren (tf. ordförande), Anders Åkvist (ballong), Bo Olsson (fallskärm), Rolf
Pålsson (modellflyg), Håkan Carlsson (suppleant motorflyg), Hans Folkesson (suppleant
segelflyg), Björn Hårdstedt (skärmflyg), Jonny Carlén (konsulent)
Anmält förhinder:
Annie Johansson (ledamot), Lina Gardlow (ledamot), Per Andersson (hängflyg), Lars-Göran
Arvidsson (konstflyg), Henry Lindholm (motorflyg), Kjell Magnusson (segelflyg)

§ 83 Mötets öppnande
Tf. ordförande hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande mötet öppnat.

§ 84 Godkännande av föredragningslista
Beslutades
att
godkänna föredragningslistan med tillägg under §90 Övriga frågor a) FSF
tävlingsplakett, b) Julbord, c) Plats för årsstämman 2011

§ 85 Val av justeringsmän
Beslutades
att
välja Bo Olsson samt Rolf Pålsson att jämte tf. ordförande justera dagens protokoll.

§ 86 Godkännande av föregående protokoll (2, 3, 4, 5, 6 och 7-2010)
Beslutades
att
bordlägga frågan till nästa möte.

§ 87 Firmatecknare
Beslutades
att
utse Bengt Lindgren och Lars-Göran Arvidsson att teckna Svenska
Flygsportförbundets firma var för sig med attesträtt upp till en summa av 120 000
kronor, därutöver tecknas firman tillsammans.

§ 88 FSF arbetsutskott (AU)
Beslutades
att
FSF AU skall bestå av Bengt Lindgren, Lars-Göran Arvidsson, Annie Johansson, Bo
Olsson samt Henry Lindholm.

§ 89 Riksidrottsforum 2010
Beslutades
att
undersöka om det finns möjlighet att boka in Björn Hårdstedt till RIF också.
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§ 90 Övriga frågor
a) FSF tävlingsplakett
Skärmflygklubben Fenix har inkommit med en ansökan om tävlingsplakett för Fredrik
Angrimer som vunnit den internationella tävlingen Chabre Open.
Beslutades
att
bevilja ansökan om silverplakett och dela ut tävlingsplaketten på SKFK Fenix
årsmöte.
b) Julbord
Beslutades
att
ordna med julbord i Göteborg i samband med mötet i december.
c) Plats för årsstämman 2011
Beslutades
att
förlägga årsstämman 2011 till Göteborg.
att
om det finns plats genomföra stämman på Scandic Europa.
att
om möjligt även förlägga styrelsemötet i december till samma ställe.

§ 91 Kalendarium
Bengt Lindgren informerade att han har för avsikt att hålla ett telefonmöte i månaden, troligen
den andra torsdagen varje månad samt troligen ett AU-möte en vecka innan.

§ 92 Mötets avslutande
Bengt Lindgren tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………

Falköping den 19 oktober 2010

Bengt Lindgren
Tf. ordförande

Jonny Carlén
Sekreterare
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Rolf Pålsson

