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Styrelseprotokoll nr 9–2021
Fört vid styrelsemötet via Teams den 15 december.
Protokoll 9/2021 § 109–123.

Närvarande
Anders Åkvist
Ann-Sophie Tersmeden
Henry Lindholm
Bengt Pettersson
Gunlög Edgren
Helena Burholm

Ordförande
Vice ordförande
Förbundskassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Kjell Folkesson

Generalsekreterare (GS)

Frånvarande:
Ulf Höglin

Ledamot

§109.
Mötets öppnande
Ordförande Anders Åkvist hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§110.
Val av mötessekreterare
beslutades att välja Kjell Folkesson till mötessekreterare.
§111.
Val av justeringspersoner att justera protokollet
Mötet beslutade att välja Anders Åkvist och Helena Burholm till justeringspersoner.
§112.
Miljöpriset 2021
Styrelsen beslutade att tilldela Borås Segelflygklubb 10 000 kr och Linköpings
Segelflygklubb 2 000 kr.
§113.
Medlemsföreningar
Vid årsskiftet läggs MFK Galax ner. Skärmflygklubben Friflygarna upphör och
verksamheten går över i Värnamo Frisksportklubb, som sökt medlemskap. Värnamo
Frisksportklubbs medlemsansökan till FSF och Svenska Skärmflygförbundet
godkändes med förutsättning att stadgarna uppdateras enligt föreningens intygande.
§114.
Rapportering från FAI General Conference
Ann-Sophie redogjorde om ett lugnt möte. Sveriges ansökan om att gå ner i
medlemsklass från 4 till 5 godkändes.
§115.
Rapportering från EAS General Conference
Henry redogjorde om EAS möte och fokusfrågor.
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§116.
Återstartsmedel
GS informerade om att flygsporten tilldelats i återstartsmedel 2,1 mkr, som kommer
fördelas enligt 60 % föreningarna (1,26 mkr), 33 % FSF (0,693 mkr) och 7 %
GF/SDF (0,147 mkr).
Bidrag till IF skall främst stödja rekrytering och återrekrytering av barn & ungdom
samt parasport.
Beslutades att delegera till GS och Gunlög att ta fram regelverk runt bidraget samt
arrangera återstartskonferens.
FSF har dessutom fått ytterligare 200 tkr i återstartsmedel till elit. Beslöts att låta
tävlingsgruppen besluta om hur dessa medel skall användas.
§117.
Landslagsstöd och landslagsstöd X
RF har två elitstöd benämnda landslagsstöd och landslagsstöd x. Landslagsstöd
bygger på statistiska underlag av tävlingsresultat, tävlande nationer m.m,
Landslagsstöd x kan sökas av de SF som får landslagsstöd och bygger på en
subjektivbedömning kring SF:s elitutvecklingsplan och är mer en form av projektstöd
för att kunna uppfylla elitutvecklingsplanen.
FSF har tilldelats 560 tkr på två år, alltså 280 tkr 2022 och 280 tkr 2023 till
landslagsstöd.
Nytt för 2022 och 2023 är att FSF får 100 tkr/år i landslagsstöd X.
Styrelsen gav tävlingsgruppen i uppdrag att besluta om hur medlen skall användas.
§118.

Ekonomi
a. Föreningsbidraget där har 35 föreningar deltagit i workshopar och drygt 270
tkr kommer utbetalas till föreningarna.
b. Visma online där finns aktuell balans- och resultaträkning och alla i styrelsen
har behörighet vilket GS påminde om. Inga större förändringar har skett
sedan förra mötet.

§119.

Svenska rekord
a. Svenska Fallskärmsförbundets svenska rekordansökning 7 godkändes.
Rekord 7 Team Kwansta Kwattro med Jesper Forsman, SFK, Johan
Svensson, SFK, Henrik Johansson, SFK och Adrian Cederholm, SFK, i VFS
högsta medel på 10 hopp är nu det nya svenska rekordet 20,2.
b. Svenska Skärmflygförbundets svenska rekordansökan godkändes för:
Dan Girdeas flygning 2021-09-15 om hastighetsflygning triangelbana längre
än 25 km med en medelhastighet av 39,8 km/h, satt utomlands i spanska
Ager.
c. Svenska Skärmflygförbundets svenska rekordansökan godkändes för:
Gillis Bengtsson flygning 2021-08-04 om fri distans tur och retur i Sverige
om 81,2 km. Det tidigare rekordet var på 57,5 km.
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§120.

Övrigt
a. GS informerade om arbetet med att ersätta IOL:s hemsida. Styrelsen
beslutade att uppdra till GS att välja plattform och partner för arbetet.
b. GS informerade om att dam-VM 2020 nu avslutats i och med att den
internationella tribunalen beslutat om att diskvalificera de nio
australiensiskorna som deltog på tävlingen. Tribunalens ordförande har varit
svensken Reno Fila och GS har bett Reno att hålla en digital presentation om
arbetserfarenheterna i tribunalen. Styrelsen och disciplinnämnden kommer
bjudas in till mötet som sannolikt blir av i januari.

§121.
Nästa styrelsemöte
Fredag 14 januari till söndag 16 januari i Stockholm och digitalt.
§122.
Kommande möten och datum att ha koll på
2022-01-14 till 16 fredag-söndag styrelsemöte i Stockholm
2022-02-05 till 2022-02-06 återstartskonferens digitalt
2022-02-08 tisdag kl 18:30 möte föreningarna förankra strategier
2022-02-10 torsdag kl 18:30 möte föreningarna förankra strategier
2022-02-22 tisdag kl 18:30 styrelsemöte
2022-03-26 förbundsstämma FSF
2022 12-13 nov Riksidrottsforum Solna.
§123.
Mötets avslutande
Ordförande Anders Åkvist avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Göteborg 2021-12-15

Anders Åkvist
Ordförande

Kjell Folkesson
Sekreterare

Helena Burholm
Justeringsperson
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