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Protokoll 9/2010, §§ 93-99
fört vid telefonsammanträde med FSF:s styrelse den 11 november 2010
Närvarande:
Bengt Lindgren (tf. ordförande), Lina Gardlow (ledamot), Anders Åkvist (ballong), Bo
Olsson (fallskärm), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg), Rolf Pålsson (modellflyg), Kjell
Magnusson (segelflyg), Björn Hårdstedt (skärmflyg), Jonny Carlén (konsulent)
Anmält förhinder:
Annie Johansson (ledamot), Per Andersson (hängflyg), Henry Lindholm (motorflyg)
§ 93 Mötets öppnande
Tf. ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 94 Godkännande av föredragningslista
Beslutades
att
godkänna föredragningslistan med tillägg under § 98 Övriga frågor, a) Utställning i
Nordstan.
§ 95 Val av justeringsmän
Beslutades
att
välja Lina Gardlow samt Bo Olsson att jämte tf. ordförande justera dagens protokoll.
§ 96 Godkännande av föregående protokoll (2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8-2010)
Lars-Göran Arvidsson meddelade att protokoll 2-2010 innehåller 13 paragrafer samt att han
fortfarande saknar en sida i sina anteckningar för att kunna färdigställa protokoll 2-2010.
Beslutades
att
då Anders Åkvist som justeringsman vid möte 2-2010 har kvar sina anteckningar ska
han skicka dessa till Lars-Göran Arvidsson så protokoll 2-2010 kan färdigställas.
att
då antalet paragrafer är känt ska övriga protokoll färdigställas snarast möjligt.
att
bordlägga frågan godkännande av protokollen till nästa möte.
§ 97 Rapporter
a) Ekonomi
Lars-Göran Arvidsson rapporterade om några synpunkter på FSF ekonomi och
redovisningssystem. Ett möte med RF:s controller Bengt Carlsson är planerat den 24
november för att diskutera dessa.
En utförligare rapport om synpunkterna kommer på mötet den 3-4 december.
Lars-Göran Arvidsson begärde budgetäskande från områdesansvariga inför budgetarbetet
2011.
b) Varumärke
Per Andersson hade skickat ut en skriftligt rapport som alla tagit del av.
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c) Data
Björn Hårdstedt meddelade sina avsikter med IT-systemen och sa att RF:s system
IdrottOnline nu börjar fylla FSF:s behov.
d) EAS
Henry Lindholm var ej närvarande.
e) Ungdom
Annie Johansson var ej närvarande.
f) Transportstyrelsen
Kjell Magnusson meddelade att han bevakar remisser. Bland annat finns en remiss gällande
BCL-T ute just nu.
g) Kansli
Anders Åkvist rapporterade att han varit i kontakt med kansliets personal.
h) Idrottslyftet
Bengt Lindgren informerade om arbetet med Idrottslyftet samt om en eventuell
projektanställning tidigt under 2011 för arbetet med Idrottslyftet.
i) Elit
Bengt Lindgren meddelade att en landslagssammandragning planeras till månadsskiftet
januari-februari 2011. Även en träff är inbokad i mitten av november för att färdigställa FSF
elitplan.
j) Årsstämma 2011 – lokaliseringsfråga
Jonny Carlén informerade om de offerter som inhämtats samt att det hålls en turistmässa i
Göteborg samma helg som FSF årsstämma är planerad.
Beslutades
att
uppdra åt kansliet att inhämta några offerter till från Göteborgsområdet samt från
Quality Airport Hotel Arlanda.
att
beslut i frågan om lokalisering får diskuteras via mejl.
§ 98 Föranmälda beslutsärenden
a) Verksamhetsplan 2011
Beslutades
att
fastställa punkterna i förslaget.
Henry Lindholm meddelade att han har ett bra förslag till hur verksamhetsplanen kan
presenteras.
Beslutades
att
Henry Lindholm skickar sitt förslag till kansliet och att kansliet får i uppdrag att sätta
in punkterna i Henry Lindholms förslag.
b) Budgetregler
Beslutades
att
fastställa de föreslagna budgetreglerna.
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c) Nationell arena
Beslutades
att
bevilja ansökan om nationell arena för Karlskoga MFK.
d) Roll-up
Jonny Carlén presenterade några förslag på enkla roll-ups för FSF.
Beslutades
att
uppdra åt Björn Hårdstedt att se över förslagen och återkomma till styrelsen med en
rekommendation.
e) FSF tält och vikter
Rolf Pålsson och Jonny Carlén informerade om att det inkommit önskemål att FSF ska ha
ytterligare ett tält för att kunna låna ut till grenförbunden. Ett förslag till vikter att tynga ner
tältet med hade även skickats ut.
Beslutades
att
köpa in ytterligare ett tält i samma storlek och färg som tidigare.
f) Val vid RF-stämman
Beslutades
att
bordlägga frågan till nästa möte.
g) Val vid SISU-stämman
Beslutades
att
bordlägga frågan till nästa möte.
h) Breddidrottsforum
Beslutades
att
bordlägga frågan till nästa möte.
Björn Hårdstedt anmälde intresse att delta på Breddidrottsforum.
i) Apsis newsletter
Jonny Carlén informerade om möjligheter med ett nyhetsbrev via Apsis newsletter.
Beslutades
att
bordlägga frågan till nästa möte.
j) Godkännande av segelflygrekord
Svenska Segelflygförbundet hade inkommit med en begäran om att få följande svenska rekord
godkänt.
Klass: 15-metersklass, satt i Sverige
Moment: Hastighet 100 km, tur och retur
Resultat: 171,18 km/h
Datum: 2010-06-06
Pilot: Jan-Ola Nordh
Beslutades
att
godkänna rekordet.
att
beställa plakett enligt rutin.
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k) PR-stöd
Per Andersson och Björn Hårdstedt hade lämnat sina synpunkter på det begärda PR-stödet.
Beslutades
att
återremittera ärendet till nästa möte.
§ 98 Övriga frågor
a) Utställning i Nordstan
Rolf Pålsson informerade om att Västsvenska Flygsportförbundet kommer genomföra en
aktivitet vecka 10-2011 i Nordstan och att det eventuellt kommer en bidragsansökan om detta
projekt.
§ 99 Mötets avslutande
Bengt Lindgren tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………

Falköping den 11 november 2010

Bengt Lindgren
Tf. ordförande

Jonny Carlén
Sekreterare
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Lina Gardlow

Bo Olsson

