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Protokoll 13/2011, § 113-126
fört vid sammanträde med SMFF:s styrelse den 13-14 augusti 2011, Quality Airport
Hotel Arlanda
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Roland Brebäck (vice ordförande), Robert Sundström (kassör),
Johan Bjerkander (vice ordf VO Elit), Christer Malmesäter (ordf VO Bredd)
Anmält förhinder:
Rolf Pålsson (ordf VO Elit), Patric Holmström (suppleant)
Adjungerade (§§ 113 – 116):
Bengt Lindgren, Bengt-Olof Samuelsson, Ulf Höglin
§ 113 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 114 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja ordförande Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Roland Brebäck till mötessekreterare.
att
välja Johan Bjerkander att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 115 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan.
§ 116 Redovisning VM F3K
Bengt Lindgren redovisar sin rapport. (bilaga 1a + b)
Beslutades
att
styrelsen ansvarar för de kostnader som är utöver VM-kommitténs budget.
Bengt-Olof Samuelsson redovisade sin rapport. (bilaga 2)
Ulf Höglin avlämnade en muntlig rapport. Under rapporten föreslog Ulf Höglin att Fligh Line
Director (FLD) ska prata engelska med samtliga tävlande även landsmän, detta för att
minimera möjligheterna att anklagas för ”sidosnack”.
Styrelsen ansåg att detta var ett bra förslag.
Slutlig rapport från F3K – VM har ej inkommit från Rolf Pålsson p.g.a. att vissa ”dokument
saknas”. Inte ens en preliminär rapport har inkommit. Enligt Robert Sundström ser ekonomin
för VM bra ut även om vissa uppskattade kostnader ännu ej är bokförda.
Genomgång av etik, moral, styrelsearbete.
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§ 117 Ekonomi
Robert Sundström redovisade balansrapport för juli månad.
Robert Sundström fick i uppdrag att gå igenom den instruktion för medlemsregistrering som
finns och justera/komplettera så att arbetet för klubbkassören underlättas i största möjliga
mån.
Robert Sundström uppmanades även att ”torrköra” och granska medlemsregistreringens
funktioner fr.o.m. 15/9-11. Ett skarpt och fullt begripligt fungerande medlemsregistrerings
system skall finnas 30/9-11. Detta års superstrul med medlemskort, modellflygnytt,
fakturaunderlag etc. får inte upprepas!
Robert Sundström presenterade tårtbitsdiagram angående förbundets ekonomi. Efter lite
diskussioner beslöts att viss omarbetning krävs för att få den mer lättbegriplig/tydligare.
§ 118 Föregående mötesprotokoll
Beslutades
att
bordlägga frågan.
§ 119 Modellflygnytt (MFN)
Robert Sundström skriver i MFN om hur man registrerar medlemmar, förklarar det
ekonomiska läget. Magnus Östling har ersatts av Åke Karlsson i redaktionsrådet. Till sin hjälp
med tidningen får Åke även Lena Hellström.
Viss förvirring gällande olika mailadresser råder.
Diverse idéer om reportage om nya unga lovande modellflygare framkom.
Reportage från/om klubbar ute i landet.
En idé om en nybörjarmodell (EL – EPP) som bredd tar fram säljs komplett till klubbarna för
summan som motsvarar en SMFF avgift 400 kronor. När junioren flugit upp och erhållit
bevis-nivå A samt gått med i klubben återbetalas de 400 kronorna till klubben.
§ 120 Rapport Bredd
Vo-bredd kommer att köpa in en alkomätare efter önskemål från ett flertal meetingarrangörer.
Vo-bredd och övriga styrelsen har under sommaren försökt besöka så många arrangemang
som möjligt, dock tog F3K-VM ganska mycket tid i anspråk.
Vo-bredd fortsätter arbetet med klubbledarpärmen.
§ 121 Rapport Elit
Johan Bjerkander hälsades välkommen som TF Vo-Elit.
Johan Bjerkander efterlyste ekonomiska rapporter vilket Robert Sundström lovade att hjälpa
till med.
Johan Bjerkander efterlyste även inloggning till hemsidan vilket löste sig under mötet.
De ersättningar som enskilda medlemmar arbetade ihop under F3K-VM måste öronmärkas på
ett vettigt sätt. Olika former för denna hantering diskuterades.
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Johan Bjerkande pratar med de aktiva och återkommer till Robert Sundström med förslag på
lösning.
Johan Bjerkander övertar attesträtten under Rolf Pålssons bortavaro.
Johan Bjerkander kollar att mottagarna på GS-maillistan är rätt samt kollar att de fått
inloggningsuppgifter.
§ 122 Diskussion om lång- och kortsiktiga mål
Genomgång av den lista på långa och kortsiktiga mål som togs fram på mötet i maj.
Vad gör vi åt problematiken med kansliet?
Ingela Persson tar ett snack med Bengt Lindgren om hur kansliet har fungerat under våren och
försommaren.
Ingela Persson och Robert Sundström har under flera dagar varit i Falköping fysiskt för att
hjälpa till sen Veronica Wall gick hem på mammaledighet. SMFF upplever en klar försämring
i den service vi får. Varför har inte FSF kansliet tagit in en vikarie för Veronica Wall? Detta
borde Bengt Lindgren ha förstått att det behövs i och med att han även suttit med i kommittén
för F3K-VM.
Vid tidigare VM har kansliet haft avsevärt högre belastning än normalt. Styrelsen i SMFF
anser att det är mycket frustrerande att mail, medlemshantering och fakturor inte funkar. Man
har fått in mycket klagomål. Om nu personalen på kansliet har semester under hela juli månad
önskar styrelsen i SMFF svar på hur kanslifunktionen var tänkt att fungera och då med tanke
på fakturor, resultat, licenser etc.
•

Det beslutades att 4500 kort och färgband köps in snarast och tryckning av
medlemskortens baksida startar omgående.

•

Så fort den nya instruktionen för medlemsregistrering är färdig och testad (senast sista
september) publiceras den på hemsidan.

•

Det beslutades att medlemskorten för 2012 kommer att tryckas i svart/vitt.

•

Roland Brebäck undersöker möjligheten att förse kansliet med erforderlig mängd
datorer för att underlätta och effektivisera arbetet på kansliet.

•

Styrelsen i SMFF förutsätter att med nya instruktioner, nya datorer och med kort med
förtyck på baksida så ska arbetet för kanslipersonalen med SMFFs medlemskort
underlättas betydligt. En upprepning av strulet 2011 finns inte på kartan!

•

Ett förslag lades fram om att layouten på medlemskorten ska ändras en aning. Ett ”T”
kommer att finnas i rutan som indikerar för vilken gren man har tävlingslicens för.
Detta för att minska arbetet för kanslipersonalen samt minska kostnaderna. Robert
Sundström undersöker om detta är möjligt.
Innan vi gör något så ska kontakt med Björn Hårdstedt tas. Han har jobbat mycket i
detta med licenser och IdrottOnline

•

Vid genomgång av listan med lång och kortsiktiga mål konstaterades att drygt hälften
av de kortsiktiga målen påbörjats eller genomförts. Arbetet fortsätter under hösten
2011. vad gäller de långsiktiga målen har visst arbete påbörjats. Så som: styrelsen syns
mer i verksamheten, arbetet med klubbledarpärmen fortsätter, utveckla och förbättra
instruktionerna för medlemshantering/registrering.
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Idéer bollades hur utvecklingen av elitorganisationen ska se ut framöver, detta efter
påtryckningar från de aktiva. Är den bra som den är idag eller krävs det förändringar?
Johan Bjerkander har av styrelsen fått i uppdrag att kontakta GA + GS för att lyssna in
vibbarna ute i verksamheten och därefter inkomma med förslag och eventuella
förändringar.

§ 123 Hantering av frågan om ev. Nitroförbud
Johan Bjerkander bevakar frågan och återkommer då det finns mer fakta att förmedla.
§ 124 Övriga frågor
Robert Sundström visade lite olika varianter på Sverige-kartan som bredd har efterfrågat.
Arbetet fortskrider nu med fler och tydligare önskemål.
§ 125 Nästa möte
Nästa möte är satt till 7/9-11 kl 20.00 telefonmöte.
Fysiskt möte 1-2 oktober med avseende på medlemsregistrering, artikel i MFN Nr.5 mm.
§ 126 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Stockholm den 14 augusti 2011

Ingela Persson
Ordförande
Justeras

Johan Bjerkander

Roland Brebäck
Sekreterare

