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Protokoll 2017-12-03
Fört vid sammanträde med FSFs styrelses AU den 3 december 2017 via GoToMeeting
Närvarande:
• Anders Åkvist (ordförande),
• Jannica Wunge (vice ordförande)
• Heléne Kihlström (ledamot),
• Anders Åkvist (ballong),
•

Lars Ekstedt (kansli)

Kallad, men ej närvarande:
• Per Andersson
§1 Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§2 Val av protokollförare för mötet
beslutades
att välja Anders Åkvist till protokollförare.
§3 Val av justeringspersoner att justera protokollet
beslutades
att välja Jannica Wunge och Heléne Kihlström till justeringspersoner.
§4 Föredragningslistan
beslutades
att godkänna föredragningslistan
§5 Ansökan om ekonomiskt bidrag till VM
SFF har ansökt om ekonomiskt bidrag för landslagets deltagande på VM i Australien 2018. SFF Tävlingskommitté har
gjort en budget på 617500 kr för deltagandet. Detta är cirka dubbbelt så mycket som ett normalt tävlingsår. Därför söker
SFF ytterligare bidrag, utan att specificera något belopp.
FSF har under 2017 fått 350000kr av RF som landslagsbidrag, och vi kommer att få samma belopp även 2018 och 2019.
Tidigare har dessa pengar ”bakats in” i det generalla grenbidraget. Mötet är generellt positivt ställd till att bidra
ekonomiskt till SFF landslag på VM, men det saknas ramar och process runt förfarandet. Vi har tidigare inte beviljat
riktade bidrag på detta sätt. Dock ligger det i linje med RF att rikta bidraget mer specifikt än vad vi tidigare gjort.
beslutades
att begära in komplettering från SFF: sökt belopp?, fler detaljer runt VM-satsningen
att skapa en process runt hur ansökan av landslagsmedlen ska gå till, vilka krav som ställs på ansökan, vilken uppföljning
som ska ske, samt vad som händer om kraven inte uppfylls
att informera styrelsen och grenförbunden om att AU är positiv till riktade landslagssatsningar och att det går att söka
bidrag
att ansökan från SFF kommer att behandlas på nästkommande möte
§6 Luftrumskommittén
Pekka Havbrant har meddelat att han avsäger sig uppdraget som ledamot i Luftrumskommittén. Segelflyget har nominerat
Per Carlin som ersättare för Pekka och önskar snabbt beslut i frågan. Mötet konstaterade att ledamöterna i
Luftrumskommittén inte är representanter för grenförbunden, utan är utvalda tack vare egna meriter inom luftrumsfrågor
och möjlighet att jobba för hela flygsporten i frågan. Segelflyget får nominera personer, men äger inte frågan att utse
ersättare för Pekka. Det är FSF styrelse som utser Luftrumskommitténs ledamöter.
beslutades
att Jannica tar upp frågan med Luftrumskommittén på nästkommande möte. Vilka kompetenser behöver gruppen
förstärkas med? Vilka personer är tänkbara kandidater? Därefter kommer förslag till beslut att presenteras för FSF
styrelse.
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§7 Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för deltagandet.
Göteborg den 3 december 2017

Anders Åkvist
Ordförande och protokollförare
Justeras

Jannica Wunge

Heléne Kihlström
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