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Protokoll 7/2011, § 67-71
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 10 maj 2011.
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande (§69-71)), Roland Brebäck (vice ordförande), Robert Sundström
(kassör (§67-69 a)), Christer Malmesäter (VO-Bredd), Rolf Pålsson (VO-Elit), Patric
Holmström (suppleant)
och Jonny Carlén (sekreterare).
Adjungerade:
Bengt Lindgren, Ulf Höglin

Anmält förhinder:
Bengt-Olof Samuelsson, Lennart Andersson
Frånvarande:
Gunnar Karlsson
§ 67 Mötets öppnande
Vice ordförande Roland Brebäck hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 68 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja Roland Brebäck till ordförande.
att
välja Jonny Carlén till sekreterare.
att
välja Rolf Pålsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§ 69 VM F3K
a) Genomgång av kontrakt
Beslutades
att
ersättning för funktionärer ska utgå.
att
ersättningen ska vara 250 kr per person och tävlingsdag.
att
kostnadsersättning ska utgå för resa, mat och logi.
b) Redovisning av anmälda funktionärer
Ulf Höglin redovisade vilka funktionärer som hittills anmält sig.
c) Bengt-Olof Samuelssons frågor
1. För att mäta spännvidden på modellerna; räcker det med att använda ett stålmåttband
eller måste en särskild mätjigg tillverkas?
Beslutades
att
använda en mätjigg som sedan kan verifieras med ett stålmåttband.
2. Finns det redan idag något planeringsprogram så att man lätt kan kombinera ihop de
olika startgrupperna med hänsyn till nation, frekvens, möta så många olika som
möjligt med mera?
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Beslutades
att
uppdra åt Rolf Pålsson att kontakta Peter Jubel för att se om hans programvara kan
kompletteras för att fylla behoven i VM:et.
3. Finns det startkort för de olika tävlingsmomenten redan idag som det går att utgå från,
så att dessa inte behöver uppfinnas på nytt?
Beslutades
att
svaret på frågan är att det går att skriva ut startkort i Peter Jubels program.
4. Jag tror mig ha förstått att någon variant av PALM-datorer ska användas för att ta tid
på tävlingsmomenten. Finns det färdiga program redan idag som kan användas eller
måste dessa skapas? Passar ett sådant program i samtliga versioner av PALM?
Beslutades
att
utreda hur tävlingsformen ”Poker” går till och om Palm-datorer eller klockor ska
användas vid tävlingsmomentet.
§ 70 Övriga frågor
a) SMFF protokoll
Rolf Pålsson efterlyste förra veckans protokoll samt önskade att protokollen skyndsamt ska
framställas.
b) T-shirts
Christer Malmesäter informerade om den offert han hittills fått på 300 tröjor för 17 900
kronor plus moms.
c) PR och sponsring
Beslutades
att
uppdra åt Christer Malmesäter att undersöka med Hobbyborgen om de kan sponsra
kostnaden för T-shirts samt vindstrutar.
att
uppdra åt Roland Brebäck att undersöka med Minicars om de kan sponsra med
kostnaden för västar.
att
uppdra åt Gunnar Karlsson att undersöka med Autopartner om de kan sponsra med
kostnaden för nyckelband samt nummerlappar.
att
uppdra åt Ulf Höglin att fortsätta arbetet med att Biltema och sponsringen av
eventuella partytält.
att
de som pratar med sponsorer även ska undersöka om de vill lämna priser till
funktionärer.
§ 71 Mötets avslutande
Roland Brebäck tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Falköping den 10 maj 2011

Roland Brebäck
Ordförande
Justeras

Rolf Pålsson

Jonny Carlén
Sekreterare

