Styrelseprotokoll nr 12-2020
Fört vid styrelsemöte den 9 december via Zoom.
Protokoll 12/2020 § 144 - 162
Bilagor åtta stycken.

Närvarande
Anders Åkvist
Henry Lindholm
Ann-Sophie Tersmeden
Helena Burholm
Ulf Höglin
Gunlög Edgren

Ordförande
Förbundskassör
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Kjell Folkesson

Generalsekreterare (GS)

Frånvarande:
Lars-Göran Arvidsson

§144.
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§145.
Val av mötessekreterare
beslutades att välja Kjell Folkesson till mötessekreterare.
§146.
Val av justeringspersoner att justera protokollet
Mötet beslutade att välja Anders Åkvist och Ulf Höglin till justeringspersoner.
§147.

Per capsulum beslut
a. Projektanställning
I samarbete med Svenska Taekwandoförbundet (STF) anställs Chris Jonasson
på 20 % för FSF och 80 % STF, med start 1 december 2020 till sista
november 2021. Chris FSF-jobb är en del av projektet tillsammans med Esportförbundet.
b. Grenförbundsprojekt
Ballong federationens ansökan om 50 000 kr i projektbidrag, enligt bilaga 1
och 2, godkändes.
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§148.
a.

b.
c.
d.

§149.

Internationellt
FAI:s General Conference har genomförts digitalt. Mötet inleddes med en del
teknikstrul, men därefter flöt det på riktigt bra. Robert Henderson avgick som
FAI:s president och enda kvarvarande kandidat David Monks valdes till
president.
Sverige med Ann-Sophie Termeden som ordinarie och Kjell Folkesson, som
suppleant har valts in i CASI.
Henry representerar Sverige 12/12 på General Conference för Europe Air
Sports.
Styrelsen fastslog den föreslagna internationella strategin med en förändring
kring handlingsplanen som är femårig istället för föreslagna två år. Se bilaga
3 och 4.

RF
a. Extra stämma är utlyst till den 22/12 kl 17:00 och handlar om den nya
fristående anti-dopingorganisationen. FSF har fyra röster och därmed ombud.
Anders Åkvist, Kjell Folkesson, Ulf Höglin och Helena Burholm har utsetts
som ombud för FSF
b. Remiss från RS skickas ut 11 december och skall senast vara besvarad den 1
februari. Vi hanterar remissen på nästa styrelsemöte och till dess skall
förslag på svar för respektive område vara framtaget enligt:
i. Uppdrag, arbetssätt RF/SISU/SF – Nationella uppdraget – GS
ii. Strategisk plan 2022-2025 – Ann-Sophie
iii. Översyn av röstlängd – Anders
iv. Elitidrottsprogram – Gunlög
v. Parasportverksamheten inom idrottsrörelsen – Helena
vi. Stadgar – Anders

§150.
Grenförbundskonferens och arbetsgrupper
Upplägget uppskattades och vi planerar att fortsätta med konceptet med en
digitalkonferens där hela grenförbundsstyrelserna blir inbjudna.
Nästa fas av strategiarbetet bygger på tre arbetsgrupper.
a. Idrotten Flygsport
Tävlingsgruppen tar hand om denna, med ett antal workshops tillsammans
med grenförbundens tävlingskommittér.
b. Samarbete och Vi-känsla
Anders Åkvist plus frivilliga. GS skickar ut inbjudan.
c. Att bli fler
GS skickar ut inbjudan.
§151.
Svenska rekord
Rekordansökan 3, bilaga 5, samt rekordansökan nr 4, bilaga 6, från Svenska
Fallskärmsförbundet godkändes.
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§152.

Kansliärenden
a. Ulrika Lagerlöf startade 30/11 arbetsträning, till en början 4 timmar i veckan
och jobbar måndag och torsdag. Arbetsträningen är minst 3 månader och som
längst 9 månader. Vi har skaffat en ny dator till Ulrika, samt gjort en del
anpassningar på kansliet. Vi planerar att under 2021 köpa 200 timmar av
Propania 2020 har vi köpt 480 timmar.
b. Kortmaskin och frankeringsmaskin har sålts av till SMFF,
c. Medlemsansökningar
i. Pite Paramotor Pilots har Skärmflygförbundet gett ok på och deras
stadgar är bra så styrelsen välkomnar dem som medlemmar.
ii. Svenska Modellraketklubben uppfyller ännu inte stadgekraven.

§153.

Föreningsutveckling
a. Föreningsbidraget
GS får i uppdrag att fortsätta med workshopar enligt samma princip som
2020.
b. Proposition
Anders har i uppdrag till nästa möte att komma med förslag på proposition
om att föreningar skall svara på en enkät för att få rösträtt. I enkäten skall de
svara på hur många medlemmar de har, protokoll från sitt årsmöte samt
aktuella stadgar. Siffrorna från IdrottOnline är inte tillräckligt bra för att bara
utgå från dem.

§154.

Förbundsstämman
GS får i uppdrag att skicka ut en kallelse till vårt digitala förbundsmöte:
Må 15 mars kl 18:00 Teknikmöte
Ti 16 mars kl 18:00 Förbundsstämman öppnas
To 18 mars kl 18:00 Förbundsstämman fortsätter och avslutas

§155.
Ekonomi
Se bilaga 7 för balansrapport och bilaga 8 för resultatrapport.
§156.
Miljöpris
Styrelsen beslöt att dela ut tre miljöpris 2020. Sju föreningar var nominerade.
Vinnare utsågs Aeroklubben i Göteborg till, som tilldelas 10 000 kr.
Tvåa utsågs Stranda MFK till, som tilldelas 5 000 kr.
Trea utsågs Örebro Fallskärmsklubb till, som tilldelas 3 000 kr.
§157.
Pandemin
Styrelsen delegerar till Henry, Anders och GS att tillsvidare besluta om indragna
sanktioner och råd.
§158.
Namnbyte på elitgruppen till tävlingsgruppen
Styrelsen godkände förslaget att byta namn till tävlingsgruppen.
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§159.
Luftrum
Ulf rapporterade om att vi svarat på en ”remiss” från Luftfartsverket kring luftrummet
runt Västerås. Svaret finns på vår hemsida.
§160.
Nästa styrelsemöte
24/1 kl 18:00 FSF styrelsemöte
§161.
Kommande möten
12/12 General Conference EAS
22/12 kl 17:00 Extra årsmöte för RF
24/1 kl 18:00 FSF styrelsemöte
15/3 kl 18:00 Teknikmöte inför förbundsstämman
16/3 kl 18:00 Förbundsstämman öppnar
18/3 kl. 18:00 Förbundstämman fortsätter och avslutas
28-30/5 Riksidrottsmötet – Uppsala Konsert & Kongress

§162.
Mötets avslutande
Ordförande Anders Åkvist avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Göteborg 2020-12-09

Anders Åkvist
Ordförande

Kjell Folkesson
Sekreterare

Ulf Höglin
Justeringsperson
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