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Protokoll 3/2011, §§ 16-23
fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 26 februari 2011, Åkerblads Hotell och
Gästgiveri, Tällberg
Närvarande:
Bengt Lindgren (tillförordnad ordförande), Annie Johansson (ledamot), Barbara Silén
(ledamot), Anders Åkvist (ballong), Håkan Dahlquist (fallskärm (§16-21 m)), Per Andersson
(hängflyg), Sture Kinell (modellflyg), Henry Lindholm (motorflyg), Björn Hårdstedt
(skärmflyg) och Jonny Carlén (konsulent).
Anmält förhinder:
Lina Gardlow (ledamot), Bo Olsson (fallskärm), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg), Rolf
Pålsson (modellflyg), Kjell Magnusson (segelflyg)

§ 16 Mötets öppnande
Bengt Lindgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 17 Godkännande av föredragningslista
Beslutades
att
godkänna föredragningslistan med tillägg under §21 Föranmälda beslutsärenden a)
Arbetsutskott.

§ 18 Val av justeringsmän
Beslutades
att
välja Anders Åkvist samt Björn Hårdstedt att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.

§ 19 Godkännande av protokoll
a) Styrelseprotokoll (2-2011)
Beslutades
att
lägga styrelseprotokoll 2-2011 med godkännande till handlingarna.
b) Lars-Göran Arvidsson protokoll 2-2010
Beslutades
att
upphöja minnesanteckningarna från Anders Åkvist till protokoll för möte 2-2010.
att
uppdra åt Jonny Carlén att ordna med inskrivning i protokollsmallen.

§ 20 Rapporter
a) Ekonomi
Ingen rapport fanns tillgänglig.
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b) Varumärke
Björn Hårdstedt och Per Andersson presenterade lite tankar kring utveckling och layout av
FSF webbplats.
c) Data
Se rapport ovan om varumärke.
d) EAS
Henry Lindholm meddelade att han inte hade något nytt att rapportera.
e) Ungdom
Annie Johansson meddelade att hon arbetar med annonserna för ungdomslägret. Planerna är
att annonsera i Svensk Idrott samt i Flygrevyn.
Annie Johansson har kontaktat alla nominerade för unga ledarstipendiet. En kort information
om röstningsförfarandet för teckningstävlingen avlades.
f) Transportstyrelsen
Ingen rapport fanns tillgänglig.
g) Kansli
Anders Åkvist meddelade att han inte hade något nytt att rapportera.
Bengt Lindgren ifrågasatte betalning av oattesterade fakturor. Jonny Carlén meddelade att
man från kansliet bett RF betala några fakturor som var okonterade och oattesterade då någon
färdig konteringsanvisning inte fanns tillgänglig och fakturornas förfallodatum var på väg att
gå ut.
h) Idrottslyftet, Elit
Bengt Lindgren meddelade att svar skickats in på RF:s Idrottslyftsremiss.
Ett landslagsläger har genomförts på Bosön med föreläsningar i nutrition och stresshantering.
Elit- och talangplanen samt verksamhetsplanen för elitarbetet ska färdigställas och läggas ut
på webbplatsen.
i) Kalendariet
Jonny Carlén meddelade att han inte hade något nytt att rapportera.

§ 21 Föranmälda beslutsärenden
a) Arbetsutskottet (AU)
Björn Hårdstedt önskade en tydligare roll i hur AU ska arbeta med frågor och vilket mandat
som AU har.
b) Resultat 2010
Beslutades
att
justera konteringen av landslagskläderna att hamna under resultatenhet 500 Träning ,
tävling.
att
uppdra åt Björn Hårdstedt och Jonny Carlén att se över placering och storlek för extra
logos på landslagskläderna.
att
försäljning av landslagskläder endast ska ske till medlemmar inom FSF.
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c) Bokslutsdispositioner
Inga bokslutsdispositioner befanns vara nödvändiga.
d) Budget 2011
Beslutades
att
fastställa budgetpropositionen för 2011 efter anmälda justeringar.
att
införa en notanteckning till budgetpropositionen att styrelsen uppskattar att FSF
kommer få 350 000 kr i förbundsutvecklingsmedel inom ramen för Idrottslyftet för
bokföringsårets del av år 5.
e) Propositioner
I) Års- och registreringsavgifter (bilaga)

Beslutades
att
göra ett tillägg till den föreslagna propositionstexten: För medlemmar som är 25 år
eller yngre tas ingen årsavgift ut.
att
rabatten för att göra registreringen i IdrottOnline i tid för att få rösträtt ska vara 250 kr.
II) Verksamhetsplan (bilaga)

Beslutades
att
ta bort de tre punkterna under Idrottslyftet och lägga till följande: Se över RF:s
Idrottslyftsmodul i IdrottOnline.
III) Stadgeändring (bilaga)

Beslutades
att
fastställa den föreslagna stadgeändringen som proposition.
IV) Budget 2011 (bilaga)

Beslutades
att
fastställa den i punkt d) föreslagna budgeten för 2011.
f) Motioner
Henry Lindholm hade fått i uppdrag att skriva förslag till svar på de inkomna motionerna.
I) Motion Dnr 11007 – Distrikten röstar för alla icke närvarande klubbar på årsstämman

Beslutades
att
yrka avslag på motionen.
att
fastställa Henry Lindholms förslag nedan som styrelsens svar.
Flygsportförbundets medlemmar är landets flygsportklubbar. De nyttjar sina stadgeenliga
rättigheter att påverka genom att närvara och rösta på årsstämman. I viss utsträckning kan
man överlåta sin rösträtt till annan klubb som avser närvara.
Klubbarna väljer om de vill påverka årsstämman eller inte. Man får anta, om de väljer att ge
en fullmakt till en annan klubb, att de väljer någon de litar på och kanske ges fullmakten med
instruktioner. Detta torde vara till fyllest för att garantera demokratin och vitaliteten i
systemet.
Konsekvenserna av det föreslagna systemet är perversion av demokrati där man inte kan avstå
från att deltaga utan risk att någon annan, som man inte tillfrågat, tar över rösträtten utan
förbehåll eller villkor.
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II) Motion Dnr 11008 – En medlem en röst

Beslutades
att
yrka avslag på motionen.
att
fastställa Henry Lindholms förslag nedan som styrelsens svar.
Anledningen till en röststyrkeordning med relativt större vikt för små klubbars medlemmar är
att öka vitaliteten och benägenheten att närvara på stora möten. På det sättet vitaliseras
demokratin och lusten att deltaga i beslutsfattandet. Detta är det synsätt som används i vår
moderorganisation RF och internationellt i FAI, liksom i EU.
III) Motion Dnr 11009 – Medverka till att Baltic Cup inom intresserade grenar startas upp

Beslutades
att
yrka bifall för motionen.
att
fastställa Henry Lindholms förslag nedan som styrelsens svar.
Tanken på tävlingar i ”närområdet” har funnits och är i grunden god. Nordiska mästerskap
finns redan inom vissa grenförbund. Att göra Östersjön till ett innanhav för flygsporten är en
spännande tanke. De olika grenförbunden kan ha olika intresse och förutsättningar och måste
själva ta ställning.
Beslutades
att
ta upp motionerna i ordningen 11009 – 11007 – 11008 på föredragningslistan för
årsstämman.
g) Överklagansärende Helsingborgs MFK
Efter samtal med RF:s jurister har det konstaterats att FSF stadgar strider mot RF:s på
punkten om överklagan av beslut tagna av FSF styrelse. RF:s jurister låter meddela att FSF
inte kan handlägga överklagansärendet på sin årsstämma och att en justering av stadgarna bör
ses över.
Beslutades
att
med anledning av ovanstående uppdra åt Bengt Lindgren och Jonny Carlén att författa
ett brev som underställs tribunalen innan det skickas till Helsingborgs MFK.
h) Svenska Fallskärmsförbundet
Ärende om SFF:s problem med enskild klubbmedlem behandlades
Beslutades
att
frågan ankommer på SFF och kan, om så erfordras, handläggas som ett
disciplinärende.
att
anmana SFF att snarast inkomma med komplettering av tävlingsresultat för samt
redovisning av bidrag.
i) Verksamhetsberättelse
Beslutades
att
fastställa föreslagen verksamhetsplan med gjorda tillägg och ändringar. (bilaga)
att
de som har några tillägg ska lämna dessa till kansliet senast den 2 mars.
att
uppdra åt Björn Hårdstedt att arbeta med layouten av dokumentet.
j) Godkännande av modellflygrekord
Beslutades
att
bordlägga frågan i väntan på komplettering av uppgifter.
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k) Grenbidrag allmänt
Beslutades
att
fastställa modulen för fördelning av bidragen.
att
uppdra åt Jonny Carlén att fylla i aktuella siffror i modulen.
l) Grenbidrag elit
Bengt Lindgren informerade om fördelningsmodellen för elitmedlen samt det förslag till
förändring som SMFF lämnat.
Beslutades
att
uppdra åt elitgruppen att se över kostnadsfaktorn samt medaljkoefficienten.
m) SDF-projektbidrag
I) Gävleborgs FSF - Utökat administrationsbidrag

Beslutades
att
bevilja ansökan med 5 000 kr.
II) Gävleborgs FSF - Skapa IdrottOnline-hemsidor

Beslutades
att
avslå ansökan då denna verksamhet kan erhållas från RF:s och SISU:s
distriktsverksamhet.
III) Gävleborgs FSF - Inhandla egen bildprojektor

Beslutades
att
avslå ansökan. SISU bör kunna tillhandahålla presentationsutrustning i samband med
SISU-utbildningar.
n) Utmärkelser vid årsstämman
Beslutades
att
dela ut FSF guldmedalj till John Grubbström.
o) Riktat talangstöd
Beslutades
att
bordlägga frågan.
p) VM-tävlingar
En förfrågan om medverkan från FSF har inkommit från Arboga FK i samband med de två
VM som klubben arrangerar under året.
Beslutades
att
gällande flaggspel rekommendera klubben att länderna själva tar med flaggor.
att
grenförbunden uppmanas att hjälpa till med uppvisning vid invigningarna och att FSF
likt vid VM-tävlingarna 2006 hjälper till med kostnaderna för uppvisningarna.
q) Konkurrerande organisationer
I) RCFF

Sture Kinell informerade om RCFF:s verksamhet.
II) Svenska Paramotorförbundet

Björn Hårdstedt informerade om Svenska Paramotorförbundets verksamhet.
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§ 22 Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns att behandla.

§ 23 Mötets avslutande
Bengt Lindgren tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Falköping den 26 februari 2011

Bengt Lindgren
Tf. ordförande

Jonny Carlén
Sekreterare

Justeras

Anders Åkvist

Björn Hårdstedt
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