Styrelseprotokoll nr 3-2020
Fört vid mötet den 9 mars via Teams.
Protokoll 3/2020 § 39 - 48

Närvarande:
Anders Åkvist
Ann-Sophie Tersmeden
Helena Burholm
Gunlög Edgren
Lars-Göran Arvidsson

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Kjell Folkesson
Elisabet Mikaelsson

Generalsekreterare (GS)
deltog under punkten General Conference

Frånvarande:
Henry Lindholm
Ulf Höglin

Förbundskassör
Ledamot

§39.
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§40.
Val av mötessekreterare
beslutades att välja Kjell Folkesson till mötessekreterare.
§41.
Val av justeringspersoner att justera protokollet
Mötet beslutade att välja Anders Åkvist och Ann-Sophie Tersmeden till
justeringspersoner.
FAI General conference
Kjell och Elisabet redogjorde att de jobbat vidare med förutsättning att FSF
inte skall förlora pengar om vi arrangerar GC. Malmö och Borås är de orter
med bäst offerter och de som vi kommer jobba vidare med. FAI har bestämt
att det inte blir Wuhan 2020/21 utan huvudtesen är Sverige endera i oktober
eller i början av december 2020 alternativt februari 2021.
Kjell och Elisbet har fortsatt uppdrag att jobba vidare med att se på
förutsättningarna.
§42.

Förbundsstämmman
a. Föredragshållare
Kl 13:00 inleder Lena Arvidsson från riksidrottsstyrelsen med 15-30
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min långt anförande medan mötesbyrån säkerställer röstlängden för
mötet. Efter stämman förklarar Robert Rentsch från Folksam vad som
ingår i föreningsförsäkringen som ingår i medlemskapet. Efter
Folksam kör vi en paus följt av ett miljöföredrag Hans Dunder & Hans
Folkesson fokuserat på koldioxidutmaningarna.
b. Corona
Trots oron bedömer styrelsen att det inte är ett hinder för att hålla årets
förbundsstämma.
§43.

Grenförbund
a. SMFF har ställt frågan om förutsättningarna är att bli en sektion till
FSF istället för grenförbund. GS får i uppdrag att svara att vi är öppna
för diskussion runt detta under året och att det är något vi bör diskutera
under årets ordförandekonferens.

§44.

Projekt
a. Projektansökningar från SDF och grenförbund
i. Stockholms FSF ansökan om 12 000 kr
Styrelsen godkände projektet efter att projektansökan har
kompletterats med att målsättningen är att nå ut till minst
hälften av distriktets medlemsföreningar. När det gäller LOK är
målet att minst fördubbla antalet föreningar som rapporterar
LOK-stöd.
ii. Svenska Fallskärmsförbundet ansökan om 120 000 kr
Beslutas om på nästa ordinarie möte.

§45.

Kansliärenden
i. Svenska rekord
Styrelsen vill gratulera Cecilia Granerot till tre svenska rekord
som härmed godkänns. De tre rekorden sattes 2017-05-13.

Medskick till skärmflyg är att vi i framtiden räknar med
snabbare hantering av rekord.
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§46.
Nästa styrelsemöte
20/3 Styrelsemöte i Alvik
Kommande möten
20/3 Styrelsemöte i Alvik
21/3 Förbundsstämman i Stockholm
6/4 Styrelsemöte via Teams
4-6/9 Styrelsemöte Åre/Östersund
7-8/11 Riksidrottsforum i Norrköping
§47.
Mötets avslutande
Ordförande Anders Åkvist avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Bromma 2020-03-09

Anders Åkvist
Ordförande

Kjell Folkesson
Sekreterare

Ann-Sophie Tersmeden
Justeringsperson
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