Styrelsen
Protokoll 3/2017

2017-03-24

Protokoll 3/2017, § 25 - § 33
Fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 24 mars 2017 på Scandic, Örebro
Närvarande:
•
Bengt Lindgren (ordförande)
•
Anders Åkvist (vice ordförande)
•
Jannica Wunge (ledamot)
•
Marcus Ekeroos (ballong)
•
Per Andersson (hängflyg)
•
Tommy Nilsson (hängflyg, suppleant)
•
Lars Åke Allerhed (konstflyg, suppleant)
•
Henry Lindholm (motorflyg)
•
Lars-Göran Andersson (segelflyg)
•
Sune Cullberg (skärmflyg)
•
Håkan Carlsson (motor, suppleant)
•
Ulf Höglin (modell, suppleant)
•
Lars-Göran Andersson (segel)
•

Lars Ekstedt (kansli), fr o m § 31

Frånvarande:
•
Helene Kihlström (suppleant)
•
Lova Bannister (suppleant)
•
Narit Pidokrajt (fallskärm)
•
Claes Bertenstam (ledamot)
•
Lars-Göran Arvidsson (konstflyg)
•
Roland Brebäck (modellflyg)
§ 25. Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 26. Val av sekreterare för mötet
beslutades
att välja Anders Åkvist till mötessekreterare.
§ 27. Val av justeringspersoner att justera protokollet
beslutades
att välja Per Andersson och Marcus Ekeroos till justeringspersoner.
§ 28. Föredragningslistan godkändes
beslutades
att godkänna föredragningslistan
§ 29. Godkännande av protokoll
Styrelsemöte 2, feb 2017
beslutades
att bordlägga frågan eftersom protokollet ska uppdateras enligt kommentarer från
justeringspersonerna.
§ 30.

Anmälda beslutsärenden
a. Revision 2016
Krister Tegehall har slutfört revisionen av 2016 års räkenskaper. Några mindre fel
har justerats. I övrigt bra och styrelsen rekommenderas att få ansvarsfrihet. Även
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lekmannarevisorernas rapport är klar. De rekommenderar också årsmötet att bevilja
styrelsen ansvarsfrihet.
Detta är sista året som Tegehall genomför revisionen. Styrelsen tackar för långt och
bra samarbete.
b. Idrottslyftet 2017
För 2017 finns det 750 000 kr till föreningar att ansöka om. Samtliga ansökningar
ska ha en tydlig inriktning på ungdomsverksamhet (upp till 25 år). FSF har även
avsatt 150 000 kr till luftrumskommitténs arbete under året.
beslutades
att ge Bengt i uppdrag att lägga upp ansökningsformulären och därefter öppna
Idrottslyftet för nya ansökningar.
c. Ekonomi
Årets grenbidrag, utvecklingsbidrag och elitbidrag är utbetalda.
d. Karta med flygplatser/startplatser/landningsområden/flygområden
Det har framkommit önskemål om en karta där vi markerar de områden där vi är
verksamma, t ex modellflygfält, startplatser mm. Kartan ska bl. a användas i
kontakter med myndigheter och politiker för att visa var vi har verksamhet och hur
förändrat luftrum kan påverka vår idrott. Per kan utveckla en web-sida där
föreningar enkelt ska kunna rapportera geografiska platser. Önskat data är
mittpunkt (lat/long), radie, höjd samt vilken aktivitet som finns på platsen.
beslutades
att ge Per i uppdrag att utveckla web-sida samt databas, och att ge kansliet i uppdrag
att informera samtliga föreningar när vi är klara att starta insamlingen av data.
§ 31.

Kansliärenden
a. Klubbar som skall avregistreras
Inga föreningar är anmälda för avregistrering.
b. Nya Klubbar
I Näsinge Motorflygklubb
Näsinge Motorflygklubb har ansökt om medlemskap. KSAK har godkänt
föreningen. Stadgarna följer i stort sett normalstadgarna, men de avviker
på en punkt som vi önskar att föreningen justerar. Föreningen föreslår att
en medlem inte har rösträtt på årsmöte de första fyra månaderna efter
medlemskap. Istället vill vi att föreningen skriver att samtliga medlemmar
som fullgjort sina plikter till föreningen den 31/12 året före årsmötet ska ha
rösträtt på årsmötet.
beslutades
att godkänna Näsinge Motorflygklubb som medlem om de uppdaterar
stadgarna enligt ovan. Kansliet får i uppdrag att meddela föreningen samt
kontrollera att de justerar stadgarna
II Sala skärmflygklubb Silverflygarna
Sala skärmflygklubb Silverflygarna har ansökt om medlemskap. Stadgarna
uppfyller FSF och RF krav. Föreningen har 10 medlemmar.
beslutades
att ge Lars Ekstedt mandat att godkänna Sala skärmflygklubb
Silverflygarna om Skärmflygförbundet godkänner föreningen som medlem.
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III Flygklubben Wingsuit Stockholm
Flygklubben Wingsuit Stockholm har ansökt om medlemskap. Stadgarna
uppfyller inte FSF och RF krav. Föreningen kommer att hålla ett extra
medlemsmöte för att besluta om nya stadgar. Lars Ekstedt kommer att
närvara på medlemsmötet.
beslutades
att ge Lars Ekstedt mandat att godkänna Flygklubben Wingsuit Stockholm
som medlem om de nya stadgarna följer RF normalstadgar, samt om
Fallskärmsförbundet godkänner föreningen som medlem.
c. Speciella klubbärenden
I Arboga Flygklubb
Arboga Flygklubb är medlem i FSF och har tre sektioner; motor, segel och
modell. Föreningens modellflygsektion har meddelat Modellflygförbundet
att de önskar utträde ur förbundet. De kommer istället att bli medlem i
RCFF.
Enligt FSF stadgar så är det föreningen som är medlem i FSF och
grenförbunden. Det är inte sektionerna i en förening som är medlemmar.
Därför måste beslut om inträde respektive utträde ur grenförbund fattas av
en förenings huvudstyrelse.
FSF accepterar inte att en medlemsförening är medlem i konkurrerande
organisationer/verksamheter. FSF anser att RCFF är en konkurrerande
verksamhet.
beslutades
att ge Jannica och Lars i uppdrag att träffa Arboga Flygklubbs styrelse och
diskutera situationen för att komma fram till en lösning.
d. Licenser
Nya licensmodulen i IdrottOnline är en katastrof. Modulen är oerhört långsam och
kraschar ofta. Kansliet jobbar med att lägga in alla licenser i systemet och hoppas att,
trots IdrottOnline, bli klara i tid. Tyvärr är det inte mycket vi kan göra åt situationen
eftersom vi är bundna att använda IdrottOnline.
§ 25. Nästa Möte
Örebro 2017-03-25 direkt efter årsstämman
§ 26. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för deltagandet.
Örebro den 24 mars 2017

Bengt Lindgren
Ordförande

Anders Åkvist
Sekreterare

Justeras

Per Andersson

Marcus Ekeroos
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