Protokoll SSFF årsmöte 2013-03-16
1. Upprop och fullmaktsgranskning
Pär Jönsson öppnade mötet med en tyst minut för de tre
piloterna, Sofia, Per-Åke och Tomas som omkommit under
flygning förra året.
Därefter gjordes upprop med fullmaktsgranskning. Av SSFFs 30
klubbar (med totalt 58 röster) fanns 10 st representerade med
tillsammans 29 röster.
Närvarade vid mötet gjorde:
Pär Jönsson, Sune Cullberg, Lars M Falkenström, Marko
Wramén, Björn Hårdstedt, Tomas Peterson, Jenny Persson,
Magnus Österberg, Björn Karlsson, Robert Jansson, Lars
Ericsson, Andreas Alexandersson, Henric Höggren, Klas
Löfström, Hans-Peter Pinaitis Fallesen, Erika Jenneborn
Nilsson, Kristina Gerard, Lars Agnas, Roger Jönsson och Wania
Pinaitis Fallesen
2. Fastställande av röstlängd
- Club Parapente Syd
- Skärmflygklubben Göteborg
- Fenix Skärmflygklubb
- Åre Drak & Skärmflygklubb
- Cirrus Skärmflygklubb
- Bodens Paramotorklubb
- Västra Skärmflygklubben
- Örebro Friflygklubb
- Njord Skärmflygklubb
- B-Stallet
TOTALT:

4 röster
4 röster
4 röster
4 röster
3 röster
3 röster
2 röster
2 röster
2 röster
1 röster
29 röster (av totalt 58)

3. Mötets behöriga utlysning
Kanslichef HP P. Fallesen redogjorde för kallelse och utskick av
handlingar och stämman ansåg mötet behörigt utlyst.

4. Val av mötesordförande
Stämman valde Pär Jönsson till mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
Stämman utsåg Lars M Falkenström till mötessekreterare
6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare
Stämman valde Björn Hårdstedt och Kristina Gerard till
justering och rösträkning.
7. Genomgång av verksamhetsberättelse och
förvaltningsberättelse.
Styrelsen redogjorde för verksamheten det gångna året och
följande frågor belystes under genomgången:
E-kansliet:
Frågor ställdes om utfallet av E-kansliet och det konstaterades
att medlemsantalet inte påverkades, men att klubbarnas
administrativa arbete underlättades. Synpunkter på att Payson
används framkom men betalningssystemet kan komma att
ändras. Klubbarna vill dessutom ha rapportering när nya
medlemmar ansluts och vid byte av klubb.
Info:
Stämman ansåg att det bör göras ett tillägg i Infos
verksamhetsplan att broschyrer för PM ska tas fram, vilket
också beslutades.
Tävlingskommittén
Det framkom frågor om tävling i PM som Tomas Petersson
svarade på. Bland annat fanns förslag på att åka till Estland för
att se en större tävling i sommar. Stämman beslöt att en punkt
om PM-tävling ska skrivas in i verksamhetsplanen.
Ekonomi
Förbundet har just nu satsat 800.000 kr av sina likvida medel i

företagsobligationsfonder för att få bättre avkastning. Under
2012 blev avkastningen på finansiella investeringar ca 82.000:vilket är mycket bättre än året innan då det var ca 26.000kr.
Övrigt
Stämman diskuterade om det skulle vara fördelaktigt om det
fanns en gemensam kurskalender för skolorna så att potentiella
elever har lättare att hitta bland skolorna. Många ställde sig
positiva till det förslaget. Det diskuterades även om
registreringsmärkning av PM-skärmar. Det framkom att SSFF
och SPF tydligen har överlappande registreringsnummer vilket
kan bli problematiskt i framtiden. Samtidigt arbetar SSFF med
att vi ska slippa registreringsmärkning i våra PM-skärmar.
Därefter lades berättelserna till handlingarna.
8. Genomgång av revisionsberättelse.
Pär Jönsson läste upp den undertecknade revisionsberättelsen.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beslöt att ge avgående styrelse ansvarsfrihet.
10. Propositioner
Inga propositioner fanns.
11. Motioner
1. Skärmflygklubben Göteborg vill ha alla eventuella ändringar i
FoD i remiss när det gäller det nya licenssystemet. Styrelsen
menade att det blir för mycket jobb, man skulle i så fall behöva
anställa någon för att göra detta. Istället vill man remissa om en
rambeskrivning och sedan få förtroende att skriva reglerna i
efterhand. Göteborg ansåg att det var ett ofullständigt förslag.
Motion 1 avslogs av årsmötet.
2. Skärmflygklubben Göteborg yrkar att SSFF avvaktar med
nytt licenssystem till tidigast 1 januari 2014.

Motion 2 bifölls av stämman
3. Skärmflygklubben Göteborg yrkade att SSFFs stadgar 8.12
ska ändras så att det inte krävs medlemskap i SSFF för att kunna
väljas till revisor eller revisorssuppleant.
Motion 3 bifölls av stämman.
Beslutet var enhälligt och punkten ansågs omedelbart
justerad.
12. Fastställande av kommande verksamhetsplan
Föreslagen verksamhetsplan fastställdes med tillägget om PMbroschyrer.
13. Fastställande av förbundsavgift
Stämman beslöt att förbundsavgiften (500kr) skall var
oförändrad.
14. Fastställande av budget
Föreslagen budget fastställdes.
15. Val av:
– ordförande:
Pär Jönsson omval 1 år
– vice ordförande:
Sune Cullberg omval 2 år
– sekreterare:
Lars M Falkenström (1 år kvar på mandat)
– kassör:
Sune Cullberg omval 2 år
– ordförande USK: Pelle Linnstrand nyval 2 år
– ordförande PM:
Henric Höggren nyval 2 år
– tävlingsansvarig: Jenny Persson nyval 1 år
– ledamot:
Anna Hadders (1 år kvar på mandat)
– ledamot:
Kristina Gerard nyval 2 år
– ledamot:
Bahman Honarju nyval 2 år
– revisor:
Margareta Kleberg, Kleberg Revision AB
– revisor:
Tintin Öhman, Kleberg Revision AB
– revisorssuppleant: Anders Granfeldt
– en representant och en suppleant att ingå i FSF styrelse:

Pär Jönsson och Sune Cullberg
– en representant och en suppleant att ingå i FSF valberedning:
Pär Jönsson och Sune Cullberg
– tre föreningar att bilda valberedning, varav en skall utses till
sammankallande.
Club Parapente Syd (sammankallande), Åre DFSK och
Solskärmarna
16. Övriga frågor
Ingenting fanns att ta upp under denna punkt.
17. Mötets avslutande
Pär Jönsson avslutade stämman med att tacka den avgående
styrelsemedlemmen Marko Wramén för väl genomförd insats
som TK-ordförande.
Dessvärre var tre av styrelsens arbetshästar Håkan Polanik, Ola
Gustafson och Ori Levin inte på plats för att få avtackning på
vederbörligt sätt, men styrelsen är ytterst tacksam för deras
insatser för SSFF.
Pär tackade sedan årsmötesdeltagarna för gott samarbete och
bjöd även in stämman till Svenska Flygsportsförbundets årsmöte
som tog vid i salen intill.
Stockholm 2013-03-18
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Pär Jönsson
Mötesordförande
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Björn Hårdstedt
Justeringsperson

…........................................
Kristina Gerard
Justeringsperson

