Styrelseprotokoll nr 9-2020
Fört vid styrelsemöte den 8 juni via Teams.
Protokoll 9/2020 § 88 - 102
Bilagor tre stycken.
Närvarande:
Anders Åkvist
Henry Lindholm
Ann-Sophie Tersmeden
Helena Burholm
Gunlög Edgren

Ordförande
Förbundskassör
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot

Kjell Folkesson

Generalsekreterare (GS)

Frånvarande:
Ulf Höglin
Lars-Göran Arvidsson

Ledamot
Ledamot

§88.
Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§89.
Val av mötessekreterare
beslutades att välja Kjell Folkesson till mötessekreterare.
§90.
Val av justeringspersoner att justera protokollet
Mötet beslutade att välja Anders Åkvist och Helena Burholm till
justeringspersoner.
§91.
Projektansökningar
Ansökan från segelflyget enligt bilaga 1, bifölls.
Innan stödet för år 2 betalas ut skall en avstämning runt år 1 genomföras.
§92.

Pågående projekt
a. Kjell informerade om att kartläggningen runt idrott för äldre kommer
innehålla enkät till föreningar och därefter enkät till äldre som är
medlemmar i våra föreningar. Ann-Sophie, Henry och Helena finns
som bollplank i detta arbete.
b. Enkätsvaren kring vår digitala förbundsstämma gicks igenom och finns
som bilaga 2.
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§93.
Ekonomi
Kjell gick igenom utfall t om maj månad och prognos för året. Se bilaga 3.
Kjell och Henry fick i uppdrag att titta på möjligheterna att fortsatt anlita
Reachpotential och skicka ett förslag via e-post för styrelsen att fatta beslut
om.
§94.
Pandemifrågor
Henry informerade om aktuellt känt smittspridningsläge och att vi håller fast
med indragna sanktioner t.om. 15 juli. Henry och Kjell kommer ta fram ett
”protokoll” för hur flygsporttävlingar därefter kan arrangeras.

§95.
Elit
Gunlög informerade om att elitgruppen kommer börja arrangera
Teamsföredrag för elitaktiva och ledare.
§96.
FAI
Sverige är fortfarande aktuellt för att arrangera GC. Beslut kommer fattas
senast i augusti.
§97.
Kommunikation med grenförbund
Beslutades att varje grenförbund skall ha en kontaktperson i styrelsen enligt:
Motorflyg
Henry
Segelflyg
Ann-Sophie
Ballong
Anders
Modellflyg
Ulf
Fallskärm
Gunlög
Hängflyg
Helena
Skärmflyg
Helena
Konstflyg
L-G
Beslutades att ge Kjell i uppdrag att boka in dialogmöten via Teams med
grenförbunden. Där två grenförbund deltar per möte där minst grenkontakten
och GS närvarar från FSF. Dessa möten skall ha ägt rum före
ordförandekonferensen.
§98.
Föreningsansökan
Medlemsansökan från Fallskärmsklubben OVER har godkänts under
förutsättning att Svenska Fallskärmsförbundet inte har något emot detta.
§99.
Möten
Med tanke på pandemin så håller vi det lite öppet om mötet blir i
Åre/Östersund. Det kan även bli i Stockholm alternativt Teams. Blir det
Åre/Östersund gäller att man senast fredag morgon ansluter samt vi håller på
till sen eftermiddag söndag.
Svenska Flygsportförbundet ● www.flygsport.se ● 802014-7164
Sida 2 av 3

Om det blir behov kan det bli att vi kallar till Teamsmöte under sommaren.
Kjell får också i uppdrag att tillsammans med den som håller i workshop
under ordförandekonferensen att sätta ett datum för detta innan
sommarsemestrarna och kommunicera ut detta.
§100.
Nästa styrelsemöte
Fr-sö 11-13 september Östersund/Åre trakten
§101.
Kommande möten
Fr-sö 11-13 september Östersund/Åre trakten
Ordförandekonferens
7-8/11 Riksidrottsforum i Norrköping7-8/11 Riksidrottsforum i Norrköping
§102.
Mötets avslutande
Ordförande Anders Åkvist avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Angered 2020-06-08

Anders Åkvist
Ordförande

Kjell Folkesson
Sekreterare

Helena Burholm
Justeringsperson

Svenska Flygsportförbundet ● www.flygsport.se ● 802014-7164
Sida 3 av 3

