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Protokoll 4/2012, §24-§35
Fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 6 maj 2012, Idrottens Hus, Stockholm
Närvarande:
Bengt Lindgren (ordförande), Henry Lindholm (motorflyg), Anders Åkvist (ballong), Pär Jönsson
(skärmflyg), Roland Brebäck (modellflyg), Lars-Göran Andersson (segelflyg), Barbara Silén
(ledamot), Annika Burström (fallskärm), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg), Camilla Carlin
(ledamot), Carl-Oskar Bohlin(fallskärm)
§24 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet
§25 Val av sekreterare för mötet
beslutades
att välja Anders Åkvist till sekreterare.
§26 Föredragningslistan godkändes
beslutades
att godkänna föredragslistan med tillägg av punkt om personalärenden, avgifter till
Skåneföreningar, avgifter till Transportstyrelsen. Utbildningsfrågor utgår.
§27 Val av justeringsman att justera protokollet
beslutades
att välja Lars-Göran Arvidsson och Camilla Carlin till justeringsmän.
§28 Godkännande av protokoll
beslutades
att bordlägga godkännande av styrelsemötesprotokoll 1/2012, 2/2012, 3/2012 och AU-möte 24/3
till nästa möte.
§29 6-länders-träffen Romanshorn
Bengt Lindgren informerade om mötet.
§30 Miljöinformation
Annika Bjurström informerade om miljö och klimat. Växthuseffekt, havsnivåstigning,
temperaturhöjningar. Flygets påverkan och allmänflygets påverkan. CO2. Buller.
Hur ska FSF arbeta? Trovärdighet, acceptans.
Förbundsnivå: Informera, stödja, föregå, MLS (miljöledningssystem)
Klubbnivå: Informera, miljöcertifiera, MLS
Hur? Förankra, genomförbart, organiserat, långsiktigt, genomtänkt, leda till resultat
Vad behövs? Vilja, kompetens, hålla sig uppdaterad
Hur gå vidare? Bestämma nivå, förankra, arbetsgrupp
Fallskärmsförbundet gör det enkelt att klimatkompensera varje hopp. 2 kr för ett låghöjdshopp, 4
kr för ett höghöjdshopp. 10 hopp motsvarar 650 mil i miljöbil (fullsatt) som jämförelse.
beslutades
§31 Anmälda beslutsärenden enligt bilaga
§31a) Beslut om miljöarbete, prioriteringar
Med bakgrund av presentationen i §30
beslutades
att tillfråga grenförbunden vem som är miljöansvarig person, samt fråga efter status på
miljöarbetet i grenförbundet. Finns bra exempel som kan användas av de andra grenförbunden?
§31b) Grenbidraget
beslutades
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att fastställa definitionen på utbildningstimmar.
att samtliga grenförbund ska senast den 15/5 revidera antalet utbildningstimmar under 2011
enligt den nya definitionen och skicka resultatet till kansliet. Ett per capsulam beslut fattas
därefter av styrelsen så att grenbidragen kan betalas ut.
§31c) FAI nomineringar
i) Utmärkelser
ii) Personer
beslutades
att förslag på personer med motivering för utmärkelser ska vara kansliet tillhanda senast 15/5.
Styrelsen fattar därefter beslut per capsulam.
§31d) RF-gemensamma SM-veckor
RF arrangerar gemensamma SM-veckor alla år (utom OS-år). Sommar-veckan arrangeras i
Halmstad 2013.
beslutades
att uppmana grenförbunden att, om möjligt, arrangera SM under SM-veckan.
§31e) Almedalen
Det kommer inte att bli något seminarium om Allemansrätten under Almedalsveckan. Vi har inte
möjlighet att ställa upp något tält i år (beroende på personalbrist).
beslutades
att minska förbundets engagemang under Idrottens Dag i Almedalen i år. Fallskärmsförbundet
söker bidrag från Idrottslyftet till sin satsning under Almedalen. Preliminärt så kommer Bengt
och en till två personer till att deltaga. Vi ställer upp flaggor (måste beställas). AU planerar och
beslutar deltagandet.
§31f) Personalsituationen
beslutades
att mötet med facket och personalen angående organisationsförändringar på Ålleberg genomförs
som planerat på måndag 14/5. Anders och Henry representerar styrelsen.
att Bengt Lindgren tar uppdraget som tillförordnad kanslichef under tiden som
organisationsutredningen pågår.
att uppdra åt AU att förbereda en eventuell omlokalisering av kansliet.
§31g) Grenförbundsansvar
En person har kontaktat ett antal grenförbund för att få sin hembyggda luftfarkost och samtliga
grenförbund skjuter ifrån sig ärendet och hänvisar till FSF styrelse.
beslutades
att återföra ärendet till Segel- och Hängflygförbundet för åtgärd.
§31h) RF-ordförandekonferens
i) Organisationsnummer
ii) Klubbkontroll
Enligt beslut från RF ska samtliga föreningar ha organisationsnummer från 1/1 2011.
Fortfarande saknar ett antal föreningar organisationsnummer. RF kommer att dra in bidrag som
baseras på medlemsantal om föreningen inte innehar organisationsnummer. Grenförbunden
uppmanas inventera vilka föreningar som saknar organisationsnummer och hjälpa till med
ansökan.
§31i) Försäkringar för SDF-arrangemang
Frågan om försäkringar diskuterades.
beslutades
att vi hänvisar till grenförbundens försäkringar vid SDF-arrangemang
§31j) Organisationsutveckling
Bengt träffar organisationsutvecklaren på tisdag 8/5 i Stockholm. Därefter kommer rapport med
datum för uppföljning.
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§31k) Val av vice ordförande
beslutades
att Barbara Silén väljs till tjänsteförättande vice ordförande för FSF.
§32 Kansliärenden
§32a Personalsituationen
Har diskuterats i paragraf §31f.
§32b Arbetsbelastning
Har diskuterats i paragraf §31f.
§32c Klubbärenden
i) Eslövs Unga Flygare
Föreningen ansöker om medlemskap i FSF utan knytning till grenförbund. Detta strider mot FSF
stadgar.
beslutades
att föreningen ska begära medlemskap i varje grenförbund där föreningen utövar verksamhet.
§33 Övriga frågor
i) Avgifter till skånska föreningar
Skånes Flygsportförbund tar ut en avgift från samtliga föreningar i Skåne. Skånes
Flygsportförbund tar ut denna avgift för att vidarebefordra information. Detta strider mot RF
regler.
beslutades
att Lars-Göran Arvidsson och Anders Åkvist formulerar ett brev till Skånes Flygsportförbund för
att klargöra vilka regler som gäller. Bengt skickar det till distriktsförbundet.
ii) Kostnader Transportstyrelsen
Transportstyrelsen har en remiss ute för avgifter 2013. Flertalet avgifter föreslås höjda, vilket
kommer att innebära svåra konsekvenser mot allmänflyget i allmänhet och flertalet grenförbund
i synnerhet. Svar ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast 28/5.
beslutades
att FSF och grenförbunden svarar på remissen individuellt. FSF hänvisar till grenförbundens
remissvar i sitt svar. Alla remissvar skickas till alla grenförbund för att sprida information och ge
idéer.
§34 Nästa möte
beslutades
att nästa möte är helgen 1-2 september i Stockholm. Eventuellt kommer bägge dagarna att
behövas för att diskutera organisationsutredningen.
§35 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för deltagandet.
Stockholm den 6:e maj 2012

Bengt Lindgren
Ordförande

Anders Åkvist
Sekreterare

Justeras

Camilla Carlin

Lars-Göran Arvidsson
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