Styrelsen
Protokoll 5/2017

2017-05-06--07

Protokoll 5/2017, § 49 - § 64
Fört vid sammanträde med FSF:s styrelse den 25 mars 2017, Örebro
Närvarande:
Anders Åkvist
Jannica Wunge
Helene Kihlström
Kjell Folkesson
Claes Bertenstam
Lova Bannister
Marcus Ekeroos
Narit Pidokrajt
Per Andersson
Lars-Åke Allerhed
Henry Lindholm
Håkan Carlsson
Sune Cullberg
Lars Ekstedt

(ordförande)
(vice ordförande)
(ledamot)
(suppleant)
(ledamot)
(suppleant)
(ballong suppleant)
(fallskärm)
(hängflyg)
(konstflyg, suppleant)
(motorflyg)
(motorflyg, suppleant)
(skärmflyg)
(Kansli)

Frånvarande:
Charlotte Algotsson
Lars-Göran Arvidsson
Roland Brebäck

(ballong)
(konstflyg)
(modellflyg)

§ 49.
Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 50.
Val av sekreterare för mötet
beslutades
att välja Lars Ekstedt till sekreterare.
§ 51.
Val av justeringspersoner att justera protokollet
beslutades
att välja Heléne Kihlström och Ulf Höglin till justeringspersoner.
§ 52.
Föredragningslistan godkändes
beslutades
att godkänna föredragningslistan
§ 53.
Godkännande av protokoll
beslutades
att godkänna
a. Styrelsemöte 2017/02
b. Styrelsemöte 2017/03
c. Styrelsemöte 2017/04
beslutades
att bordlägga
d. Status protokoll 2017/01
noterades
att stämmoprotokollet ej är påskrivet av alla.
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Information från möten/arbetsgrupper/RF
a. Ekonomi (Per Andersson)
Per hade inget att rapportera.
Kjell presenterade sin rapport ”Flygsportens ekonomi” – bilaga 1
b. Elit (Claes Bertenstam)
Claes rapporterade att gruppen träffats samt att planering pågår inför
elitmötet i höst
c. Idrottslyftet (Kjell Folkesson)
Kjell rapporterade: se bilaga
d. Luftrum (Jannica Wunge)
Jannica rapporterade att gruppen träffats på Västerås flygplats och att ett
möte skall hållas i slutet av maj.
e. Disciplinkommittén (Henry Lindholm)
Henry rapporterade att inga ärenden förelåg just nu.
f. Möte med Transportstyrelsen 21/4 (Lars Ekstedt)
Rolf Björkman och Lars Ekstedt besökte transportstyrelsen den 21/4.
Transportstyrelse arbetar just
g. Fototävling 2016
Kansliet meddelande att det kommer att betalas under maj.
h. RF:s kvalitetsarbete 2017, kontroll av föreningar (Anders Åkvist)

§ 55.

Anmälda beslutsärenden
a. RIM 2017, propositioner
http://www.svenskidrott.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/moteshandlingar/
beslutades
att rekommendera våra ombud att följa RS:s förslag
b. RIM 2017, motioner
http://www.svenskidrott.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/moteshandlingar/
beslutades
att rekommendera våra ombud att följa RS:s förslag
I
c. RIM 2017, personval
http://www.svenskidrott.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/moteshandlingar/
beslutades
att rekommendera våra ombud att följa RS:s förslag
d. RIM 2017, medlemsansökningar
http://www.svenskidrott.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/moteshandlingar/
beslutades
att rekommendera våra ombud att följa RS:s förslag
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e. Idrottsgalan 2018
beslutades
att reservera 16 platser á 3595kr + moms till Idrottsgalan 2018-01-15 i
Globen
f. Publicering av protokoll på flygsport.se
beslutades
att när mötesordförande, mötessekreterare, och justeringspersoner gett OK
antingen muntligt eller via email godkänt protokollet publicerar vi icke
underskrivna PDF-dokument. När underskrifterna är klara publicerar vi
de underskrivna dokumenten.
I
g. Godkännande av protokoll på styrelsemöte
beslutades
att Paragraf 5 på dagordningen kan utgå. När mötesordförande,
mötessekreterare, och justeringspersonerna skrivit på protokollet är det
godkänt.
h. FAI Active presidents meeting, Polen 20/7
beslutades
att Hans Åkerstedt (vice president CIA –FAI Ballongkommission) blir FSF:s
representant på mötet.
i. Fototävling 2017
beslutades
att vi skall ha en tävling 2017.
att Lova Bannister är ansvarig och bestämmer tema.
att årets bilder skall till Södersjukhuset genom Lovas försorg.
j. Landslagskläder
beslutades
att begränsa användandet av de nya landslagskläderna (jacka och ryggsäck)
till våra landslag.
att den ”gamla kollektionen” kan fortfarande beställas av medlemmar.
k. Inbjudan – ”Idrott & Destination - Mötesplats för internationella
evenemang”, Umeå 17–18/10
beslutades
att Kjell Folkesson och Claes Bertenstam representerar FSF i Umeå.
§ 56.

Diskussionspunkter
a. Facebook-sida
 Skall FSF vara proaktiv?
 Vem skall vara ansvarig?
b. Medlemsstrukturen i FSF (FSF – grenförbund – föreningar –
individer)
I Kort redogörelse över situationen i Arboga FK (Jannica/Lars)
Jannica och Lars har besökt klubben och diskuterat den specifika
situationen
beslutades
att Anders Åkvist tillskriver Arboga Flygklubb.
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II Situationen i Arboga FK har aktualiserat frågan runt hur
medlemsstrukturen inom flygsport ser ut.
 Vilka föreningar ska vara anslutna till grenförbund?
 Vad är definitionen på ”aktivitet” i våra stadgar?
 Hur hanterar vi individer som inte tävlar, eller på annat sätt är
aktiva i själva flygandet, men ändå vill vara medlem i en förening
(och ansluten till RF)?
 Ska vi införa en medlemskategori ”flygsportare”, som inte är knuten
till ett specifikt grenförbund?
c. Förbundets ekonomiredovisning.
 Hur detaljerad ska den vara?
 Hur kan den förbättras?
d. Statens stöd till idrotten 2018, se sep dok.
 Hur förbereder vi oss?
e. Gemensam tävlingskalender
 Mycket önskvärt, men hur?
f. Broschyr ”Flygsporten vill” (jämför m gymnastikens motsvarighet)
g. Remisser mm
 Hur hanterar vi remisser i olika områden, bl. a från
Transportstyrelsen? Hur fungerar det idag?
 Hur kan vi förbättra hanteringen?
 Ska vi ha en ansvarig person i styrelsen som filtrerar och sorterar
remisser?
§ 57.
IdrottOnline
Sune Cullberg och Marcus Ekeroos hade inget nytt att rapportera om
integrationen mellan IdrottOnline och grenförbundens egna databaser/program.
§ 58.
Florman-fonden
Ordförande meddelande att Ulrika Nyberg, Sundsvalls Fallskärmsklubb
tilldelats årets Florman stipendium för att genomgå AFF.
beslutades
att välja
Anders Åkvist, Lova Bannister och Sanna Wijkander till styrelse för Flormanfonden

Svenska Flygsportförbundet, Box 7819, 103 96 Stockholm Tfn: +46 10 476 54 71
Epost: info@flygsport.se www.flygsport.se Org.nr: 802014–7164

Styrelsen
Protokoll 5/2017

2017-05-06--07

5(6)

§ 59.

Rekord
a. Ballongflyg
b. Fallskärm
c. Hängflyg
d. Konstflyg
e. Modellflyg
f. Motorflyg
g. Segelflyg
h. Skärmflyg
noterades
att inga rekordansökningar förelåg.

§ 60.

Kansliärenden
a. Kansliet
Lars Ekstedt meddelande att
I FAI-licens modulen numera fungerar. Alla licensansökningar som
hittills har kommit in är registrerade och i de flesta fall är kort
utskickade. Resterande kort kommer att skickas ut under maj
månad. Något färre antal licenser i år.
II Speedleadger kommer att uppdateras till nästa möte.
III Arena-databasen är klar att börja att registrera i.
IV Rekord-databasen inget nytt
b. Föreningsärenden
I Avförda föreningar
beslutades
att avföra följande klubbar som lagt ner sin verksamhet
1. Sollefteå Modellflygklubb
2. Stockholms Inomhus MFK
3. Hjo MFK
II Nya föreningar
noterades
att följande klubbar numera är medlemmar i FSF
1. Näsinge Motorflygklubb
2. Sala Skärmflygklubb Silverflygarna
3. Flygklubben Wingsuit Stockholm

§ 61.

Övriga frågor
a. SM i tunnel fallskärm
beslutades
att godkänna SFF:s ansökan att ordna SM i Tunnel fallskärm. Grenen finns
internationellt, VM med regler godkända av vårt internationella förbund FAI.
Samma regler skall användas vid de Svenska Mästerskapen. Sverige har
godkända internationella domare.

§ 62.
Nästa styrelsemöte
Telefonmöte
27/6 19.00-21.00
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§ 63.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
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Kommande möten
RF, Riksidrottsmöte (Karlstad)
FAI, Active presidents meeting (Polen)
FSF styrelsemöte (telefon)
RF, generalsekreterare (Bosön)
FSF styrelsemöte, inför FAI GC (telefon)
FAI, general Conference (Lausanne)
FSF, landslagsmöte (Bosön)
FSF styrelsemöte + ordf.konf. (Arlanda)
FSF, internationella delegater
FSF styrelsemöte (Arlanda)
FSF årsmöte (Arlanda)
RF, Riksidrottsforum (Ronneby)
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19–21/5
20/7
22/8
4–5/10
10/10
26–27/10
27–28/10
25–26/11
?
24–25/2–18
17/3 - 2018
10–11/11–2018

§ 64.
Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för deltagandet.
Stockholm den 7 maj 2017

Anders Åkvist
Ordförande

Lars Ekstedt
Sekreterare

Justeras

Heléne Kihlström

Ulf Höglin
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