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Protokoll fört vid förbundsmöte med Svenska
Segelflygförbundet söndagen den 14 november 2004 i Borlänge
30 st klubbar hade lämnat in fullmakt till 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 (68 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
Lars-Göran Andersson, FSF vice ordförande 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
Gert Acketoft, Ljungbyheds FK och Kurt Holmberg, Varbergs FK, utsågs att justera protokollet samt
fungera som rösträknare.
§6
Verksamhets- och förvaltningsberättelse för det gångna verksamhets- och räkenskapsåret
L-G Andersson 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.
§7
Revisorernas berättelse
L-G Andersson 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 2005. Den visade på ett 0-resultat.
§ 11
Behandling av förbundsstyrelsens propositioner.
Proposition 1

ang föreningarnas årsavgift till förbundet för 2005.

Mötet beslöt tillstyrka propositionen enl styrelsens förslag.
Proposition 2

ang avgift till tävlingsfonden

Mötet beslöt tillstyrka propositionen enl styrelsens förslag, dvs 4,50 per flygtimme.
Proposition 3

ang avgift till utbildningsfonden

Mötet beslöt tillstyrka propositionen enl styrelsens förslag, dvs 5 kr per flygtimme.
§ 12
Behandling av motioner
Motion nr 1
från Sollelfteå FK
ang att endast resultat gjorda i Sverige ska tillgodoräknas i RST
Mötet avslog motionen
Motion nr 2
ang inrapporteringstiden till RST

från Sollefteå FK

Sollefteå FK drog tillbaka motionen.
Motion nr 3 och 7
ang RST tremannalag

från Jönköpings SFK och Östersunds SFK

Mötet tillstyrkte motionen.
Motion nr 4
från Örebro SFK
ang tävlingsnummer på vingens undersida.
Mötet tillstyrkte motionen.
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Motion nr 5
från Stockholms SFK
ang att tillåta steg-2-tränare tjänstgöra som instruktör vid typinflygningar.
Det konstaterades att mötet inte kan fatta beslut i operativa frågor. Motionen lämnades utan
åtgärd. Tillsynskontoret fick dock i uppdrag att se över frågan.
Motion nr 6
från Nyköpings FK
ang att allt ekonomiskt stöd till segelflygare som deltar i VM, EM eller jämförbara tävlingar upphör.
Mötet avslog motionen
§ 13
Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet
Mötet beslöt fastställa årsavgiften år 2006 enl styrelsens förslag, se proposition nr 2.
Fast avgift
Rörlig avgift per medlem:
* junior < 20 år
* senior > 20 år
* Familjemedlem
* Stödmedlem

1 600 kr

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 beslöt att Segelflygsport och hemsidan är de officiella kungörelseorganen.
§ 15
Val på två år av förbundsordförande
Robert Danewid omvaldes på två år som förbundsordförande.
§16
Val på två år av övrig ledamot i förbundsstyrelsen
Mötet beslöt omvälja Christer Hård af Segerstad för en tid av två år.
§ 17
Val på ett år av två revisorer jämte en suppleant.
Mötet beslöt att till fackmannarevisor omvälja Krister Tegehall, Tegehalls Revisionsbyrå AB och som
hans suppleant omval av Elisabeth Tegehall.
Mötet beslöt att till lekmannarevisor omvälja Göte Andersson och som hans suppleant omval av Leif
Eriksson.
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§ 18
Val av representant till FSFs huvudstyrelse jämte en suppleant
Mötet beslöt omvälja Göran Ax som ordinarie och Magnus Lindvall som suppleant.
§ 19
Val av ordföranden och två övriga ledamöter till valberedningen, samt repre sentanter till
FSFs valbe redning jämte suppleanter
Mötet beslöt omvälja Kurt Holmberg, Pekka Havbrandt och av Lennart Zetterström. Kurt Holmberg
utsågs som ordförande. Mötet beslutade omvälja Kurt Holmberg som representant till FSFs valberedning. Som suppleant omvaldes Lennart Zetterström.
§ 20
Anmälan av regionrepresentant jämte suppleant att ingå i förbundsstyrelsen
Följande representanter ingår i förbundsstyrelsen:
Södra regionen
Peter Holm
Leif Nilsson

ordinarie
suppleant

Västra regionen
Martin Ekdahl
Vakant

ordinarie
suppleant

Mellersta regionen
Kenneth Hensner
Jonas Lövgren

ordinarie
suppleant

Östra regionen
Magnus Forslund
Mika Saväng

ordinarie
suppleant

Norra regionen
Bo Vikström
Mikael Karlsson

ordinarie
suppleant

§ 21
Val på ett år av ledamöter i SELKO, Luftrumskommittén
Till SELKO beslöt mötet omvälja Robert Danewid och Christer Engdahl samt nyval Kjell Magnusson.
Engdahl är ordförande.
§ 22
Mötets avslutande
L-G Andersson överlämnade ordet till Robert Danewid som tackade deltagarna för visat intresse och
förklarade mötet avslutat.
Justeras

Vid protokollet

Lars-Göran Andersson

Ann-Lis Olsson

Gert Acketoft

Kurt Holmberg
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