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Protokoll 6/2012, §48-58
Fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 14 oktober 2012, Idrottens Hus,
Stockholm
Närvarande:
Bengt Lindgren (ordförande), Lars-Göran Andersson (segelflyg), Anders Åkvist (ballong), Barbara
Silén (ledamot), Pär Jönsson (skärmflyg), Henry Lindholm (motorflyg), Carl-Oskar Bohlin
(fallskärm), Per Andersson (hängflyg), Lars-Göran Arvidsson (konstflyg), Annika Burström
(fallskärm, suppleant), Håkan Larsson (extern organisationskonsult) §§48-53
Anmält förhinder: Camilla Carlin (ledamot), Roland Brebäck (modellflyg), Karin Andersson
(suppleant)
§48 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§49 Val av sekreterare för mötet
beslutades
att välja Anders Åkvist till sekreterare.
§50 Val av justeringsman att justera protokollet
beslutades
att välja L-G Arvidsson och L-G Andersson till justeringsmän.
§51 Föredragningslistan godkändes
beslutades
att godkänna föredragningslistan efter tillägg med punkten "Distriktsutredning" under §53, samt
"Arbetsbeskrivningar kansli" och "Almedalen 2013" under §54.
§52 Godkännande av protokoll
beslutades
att bordlägga styrelsemötesprotokoll från mötet 2012-02-25/26 (Tällberg) och 2012-09-01/02 till
nästa möte.
§53 Utveckling
§53a) "Flygsport utvecklar", redovisning av Håkan Larsson
Håkan Larsson presenterade sammanställningen av arbetet "Flygsport utvecklar" som styrelsen
och grenförbunden har genomfört. Presentationen bifogas till protokollet.
Grupparbete och diskussion runt fokusområden, ansvarsområden och arbetsuppgifter.
Fokusområden, myndigheter: Luftrum. Avgifter. Miljö.
Fokusområden, idrott: Lobbying RF. Elitutveckling. Medel/Fördelning. Utbildning. IdrottOnline.
Självförtroende.
Frågetecken: Kansli? Arbetsmetoder?
Nästa steg: Bengt och Håkan diskuterar hur arbetet ska gå vidare. Rapport på nästa
styrelsemöte.
Foton av whiteboard:
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§53b) Minsta gemensamma nämnare
Ingen uppenbar minsta gemensamma nämnare gick att identifiera. Arbetet fortsätter.
§53c) Ordförandekonferensen
Diskussionen runt "Flygsport utvecklar" fortsätter på ordförandekonferensen i december.
§53d) Distriktsutredning
Ett dokument som beskriver distriktens syfte och organisation finns framme. Dokumentet bifogas
till protokollet. Per framförde synpunkt att texten i dokumentet är negativt hållen. Barbara
påpekade att kapitlet med "Förslag" är tomt. Bengt jobbar vidare på dokumentet.
Distriktskonferens är planerad till 2012-12-15 på Arlanda (dagen efter planeras ett elitmöte).
Presentation och fortsatt diskussion runt distriktens organisation och syfte fortsätter där.
§54 Anmälda beslutsärenden
§54a) Förfrågningsunderlag upphandling av tjänster
Förfrågningsunderlag gällande kanslitjänster finns framme för FSF, Ballong, Hängflyg och
Modell. Totalt hamnar förfrågningen på runt 1,25 heltidsekvivalenter.
beslutades
att ge uppdrag till AU att färdigställa förfrågningsunderlaget och därefter skicka förfrågan till
KSAK, Segelflygförbundet, Skärmflygförbundet, Fallskärmsförbundet samt läggas ut på
flygsport.org. Svar ska vara FSF tillhanda 2012-11-20.
§54b) Arbetsbeskrivningar kansliet
Arbetsbeskrivningar för personalen på kansliet har tagits fram av AU och Henry. Dessa ska
användas som stöd och ledning för personalen i deras arbete, och ska även skickas till Unionen
som ett led i organisationsförändringen på kansliet.
beslutades
att godkänna dokumenten och skicka dessa till Unionen.
§54c) FAI GC106
Bengt kommer att representera FSF på årets FAI GC.
beslutades
att FSF röstar enligt det förslag som Bengt skickat ut till styrelsen (bifogas till protokollet).
§54d) Rapport NCM
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Bengt rapporterade från Nordic Coordination Meeting i Finland. En stor del av mötet gick ut på
att diskutera EAS och de problem hanteras där. Erfarenhetsutbyte från haveriutredningar.
Gemensamma problem för Norden bl a tillgång till bränsle (Avgas100).
Nästa år står Island som värd för mötet.
§54e) Idrottsgala 2013
FSF har totalt 12 platser till galan i Globen 2012-01-14. Modell har nominerat Per Findal samt
ett lag i F3K (3 lagmedlemmar + 1 lagledare). Fallskärm vill avvakta till efter VM med
nomineringar.
beslutades
att tilldela Modell fem platser enligt deras nominering. Övriga platser tilldelas på styrelsemötet i
december.
§54f) Årsmöte 2013
beslutades
att ge uppdrag till Bengt och kansliet att ta in offert för årsmöte i Uppsala 2012-03-16.
§54g) Almedalen 2013
Bengt frågar lokal förening/distrikt på Gotland om dom kan tänka sig att arrangera
fallskärmsuppvisningen på Idrottens Dag under Almedalsveckan. FSF ska koncentrera
resurserna på dialog med närvarande politiker. Det är ännu inte beslutat om FSF ska närvara
eller inte.
§55 Kansliärenden
§55a Personalsituationen
Veronica väntar tillökning och kommer att vara föräldraledig någon gång efter nyår.
Jonny är tillbaka från föräldraledighet den 1/11.
Linda är föräldraledig 1/11-31/12.
§55b Klubbärenden
i) Eslövs Unga Flygare
SBF har antagit Eslövs Unga Flygare som medlem under förutsättning att FSF godkänner
föreningen och dess stadgar.
beslutades
att godkänna föreningens stadgar och anta föreningen som medlem i FSF. Välkommen!
§56 Övriga frågor
i) Avgifter till skånska föreningar
Anders och L-G Arvidsson har diskuterat och kommer att skriva brev för att påtala problemet i
Skånes Flygsportförbund. Om problemet inte åtgärdas kommer FSF styrelse att vidtaga
åtgärder, e t ex dra in det årliga ekonomiska bidraget.
Beslutet från förra styrelsemötet kvarstår, d.v.s.
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.
§57 Nästa möte
beslutades
att nästa möte hålls 2012-12-01 på Arlanda. Dagen efter hålls den årliga ordförandekonferensen.
§58 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för deltagandet.
Stockholm den 14:e oktober 2012
Bengt Lindgren
Ordförande

Anders Åkvist
Sekreterare
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L-G Arvidsson

L-G Andersson
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