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Protokoll fört vid förbundsmöte med Segelflygförbundet KSAK söndagen den 23
november 2003 i Skövde
23 st klubbar hade rösträtt på mötet.

§1
Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd.
Segelflygets ordförande Robert Danewid hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Efter upprop av de röstberättigade klubbarna (63 st) beslöt mötet fastställa röstlängden.
§2
Fråga om mötets behöriga utlysande
De församlade ansåg att mötet var behörigen utlyst.
§3
Val av ordförande för mötet
Bengt-Eric Fonsell valdes till mötesordförande.
§4
Val av sekreterare för mötet
Ann-Lis Olsson valdes till sekreterare för mötet.
§5
Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt två rösträknare
L-G Bengtsson, Ljungbyheds FK och Ingemar Sjöholm, Borås SFK, utsågs att justera protokollet
samt fungera som rösträknare.
§6
Verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret
Fonsell läste rubrikvis upp verksamhetsberättelsen. Mötet beslöt lägga verksamhetsberättelsen
med godkännande till handlingarna. Förbundskassören Christer Hård af Segerstad redogjorde för
förvaltningen under året. Mötet beslöt lägga förvaltningsberättelsen med godkännande till handlingarna samt biföll att överskottet, 1.015.430 kr fördes över i ny räkning.
§7
Revisorernas berättelse
Christer Hård af Segerstad läste upp revisionsberättelsen. Den lades med godkännande till handlingarna
§8
Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
Mot bakgrund av den godkända verksamhets- och revisionsberättelsen beviljades den avgående
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
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§9
Genomgång av verksamhetsplanen för nästkommande år
Robert Danewid redogjorde för nästkommande års verksamhet som förbundet planerar. De tre
huvudfrågorna kommer att vara, öka antalet aktiva segelflygare, luftrum och europafrågorna samt
miljö. Mötet beslöt fastställa den framlagda verksamhetsplanen och lade den med godkännande
till handlingarna.
§ 10
Genomgång av inkomst- och utgiftsstaten för nästkommande räkenskapsår.
Christer Hård af Segerstad föredrog förslag till budget för 2004. Den visade ett överskott på ca
405.000 kr. Mötet godkände det framlagda budgetförslaget.
§ 11
Behandling av förbundsstyrelsens propositioner
Proposition 1

Utträde ur KSAK.

Mötet beslöt tillstyrka propositionen enl styrelsens förslag dvs
• att bemyndiga styrelsen att utan stämmans ytterligare hörande meddela KSAK att Segelflygförbundet med anslutna klubbar slutgiltigt beslutat att utträda ur KSAK.
•

att uppdra åt styrelsen att uppta förhandlingar med berörda parter syftande till att överenskomma om skäliga villkor för Segelflygförbundets utträde ur KSAK.

Proposition 2

ang föreningarnas årsavgift till förbundet för 2004.

Mötet beslöt tillstyrka propositionen enl styrelsens förslag.
Proposition 3

ang avgift till tävlingsfonden

Mötet beslöt tillstyrka propositionen enl styrelsens förslag, dvs 4,50 per flygtimme.
Proposition 4

ang avgift till utbildningsfonden

Mötet beslöt tillstyrka propositionen enl styrelsens förslag, dvs 5 kr per flygtimme.
Proposition 5
ang stadgeändring
Mötet beslöt tillstyrka propositionen enl styrelsens förslag att
•

Segelflygförbundet KSAK ändrar namn till Svenska Segelflygförbundet

•

Redaktionell ändring innebärande att KSAK strykes i tillämpliga delar

samt med Fonsells förslag att
• texten "som specialförbund" bör tas bort i §3 samt att ärendenumreringen justeras i §24.
.
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§ 12
Behandling av motioner
Motion nr 1
ang IGC-filer

från Jönköpings SFK

Mötet avslog motionen
Motion nr 2
ang RST lag

från Jönköpings SFK

Mötet avslog motionen, men biföll den enl styrelsens förslag innebärande att återinföra "10mannalag".
Motion nr 3
ang RST rapporteringstid

från Jönköpings SFK

Mötet tillstyrkte motionen enl styrelsens förslag, dvs att tiden ändras till 8 dagar istället för motionärens 10 dagar.
Motion nr 4
ang användarvänligt RST.

från Jönköpings SFK

Mötet avslog motionen.
Motion nr 5
ang inrättande av register.

från Stockholms SFK

Mötet avslog motionen.
Motion nr 6-7, 10-13
från Eskilstuna FK
ang teknisk utelandning, startlinje- och mållinjealternativ.
Mötet beslöt enl styrelsens förslag att motionerna överlämnas till Flygsäkerhetsgruppen och om
denna finner att motionerna leder till ökad flygsäkerhet införes de i reglerna fr o m 2004.
Motion nr 8-9
ang AAT på DM och SM.

från Eskilstuna FK

Motionären drog tillbaka motionerna eftersom beslut med AAT på DM och SM redan har fattats.
Motivet är att det är dessa två tävlingsformer som numera flygs i de flesta länder.
Motion nr 14
Ang uttagningsregler.

från Västerås SFK

Mötet tillstyrkte motionen.
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§ 13
Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet
Mötet beslöt fastställa årsavgiften år 2005 enl styrelsens förslag, se proposition nr 2.
Fast avgift

1 600 kr

Rörlig avgift per medlem:
* junior < 20 år
* senior > 20 år
* Familjemedlem
* Stödmedlem

475 kr
560 kr
455 kr
0 kr

Stödjande medlem erhåller inga förmåner från förbundet (Segelflygsport ingår ej)
§ 14
Antagande av förbundets officiella kungörelseorgan
Mötet beslutade att Segelflygsport är det officiella kungörelseorganet.
§ 15
Val på två år av övrig ledamot i förbundsstyrelsen
Mötet beslöt omvälja Teresa Toivonen för en tid av två år.
§ 16
Val på ett år av två revisorer jämte en suppleant.
Mötet beslutade att till fackmannarevisor omvälja Krister Tegehall, Tegehalls Revisionsbyrå AB
och som hans suppleant omval av Elisabeth Tegehall.
Mötet beslutade att till lekmannarevisor omvälja Göte Andersson och som hans suppleant omval
av Leif Eriksson.
§ 17
Val av representant till FSFs huvudstyrelse jämte en suppleant
Mötet beslutade omvälja Göran Ax som ordinarie och Magnus Lindvall som suppleant.
§ 18
Val av ordföranden och två övriga ledamöter till valberedningen, samt representanter till
KSAKs och FSFs valberedningar jämte suppleanter
Mötet beslutade omvälja Kurt Holmberg och Pekka Havbrandt samt nyval av Lennart Zetterström. Kurt Holmberg utsågs som ordförande. Mötet beslutade omvälja Kurt Holmberg som representant till KSAKs och FSFs valberedningar. Som suppleant valdes Lennart Zetterström.
§ 19
Anmälan av regionrepresentant jämte suppleant att ingå i förbundsstyrelsen
Följande representanter ingår i förbundsstyrelsen:
Södra regionen
Peter Holm
Leif Nilsson

ordinarie
suppleant

Västra regionen
Ingemar Gustavsson
Martin Ekdahl
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Mellersta regionen
Kenneth Hensner
Vakant

ordinarie
suppleant

Norra regionen
Vakant
Mikael Karlsson

ordinarie
suppleant

Östra regionen
Magnus Forslund
Mika Saväng

ordinarie
suppleant

§ 20
Val på ett år av ledamöter i SELKO, Luftrumskommittén
Till SELKO beslöt mötet omvälja Robert Danewid och Jan-Eric Olsson samt nyval av Christer
Engdahl. Danewid är ordförande.
§ 21
Mötets avslutande
Ordföranden Bengt-Eric Fonsell överlämnade ordet till Robert Danewid som tackade deltagarna
för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Justeras

Vid protokollet

Bengt-Eric Fonsell

Ann-Lis Olsson

L-G Bengtsson

Ingemar Sjöholm
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