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Protokoll 15/2011, § 137-151
fört vid sammanträde med SMFF:s styrelse den 1-2 oktober 2011, Quality Hotell Nacka
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Robert Sundström (kassör (§141-151)), Roland Brebäck (vice
ordförande), Johan Bjerkander (VO-Elit), Christer Malmesäter (VO-Bredd), Patric
Holmström (suppleant)

§ 137 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 138 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Roland Brebäck till mötessekreterare.
att
välja Johan Bjerkander att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 139 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan med tillägg under § 149 Övriga frågor a)
Inkommen skrivelse till ordförande från Kjell-Åke Elofsson, Tibro MFK.
§ 140 Redovisning VM F3K
Rolf Påhlsson hade inkommit med en ekonomisk redovisning av VM i F3K.
Beslutades
att
då det fanns brister i redovisningen uppdra åt Roland Brebäck att under dagen
kontakta Rolf Påhlsson för en komplettering.
att
ta upp punkten igen sist under mötet.
§ 141 Ekonomi
Robert Sundström redogjorde det ekonomiska läget. Det fanns totalt
cirka 620 000 kr tillsammans på bankkonton och eurokontot.
Många klubbar har inte fått faktura på 2011 års medlemsavgifter, Robert Sundström
uppskattade att detta arbete tar cirka 4-5 timmar.
Beslutades
att
ta fram underlag med tillgångar för respektive elitgren.
att
kostnadsställen per F-gren införs från och med 2012 års budget för att underlätta
arbetet med att boka om alla 2011 års transaktioner.
§ 142 Föregående mötesprotokoll
Beslutades
att
ta fram en AP-lista för att underlätta för styrelsen att hålla koll på alla ärenden.
att
godkänna protokoll 14-2011 och lägga det till handlingarna.
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§ 143 Modellflygnytt
Robert Sundström redogjorde för antalet prenumeranter utöver medlemmarna.
Beslutades
att
uppdra åt Robert Sundström att maila prenumerantlistorna till Christer Malmesäter.
att
uppdra åt Christer Malmesäter att ta fram ett förslag på prisjustering gällande
Modellflygnytt för externa intressenter.
§ 144 Rapport Bredd
Christer Malmesäter rapporterade att Åke Karlsson representerade Bredd på både meetinget i
Skillingaryd samt på hobbymässan som över lag var ganska dålig p.g.a. lågt utställarantal.
Bredd har slutat att dela ut Lucy gratis annat än på mässor, på meetings säljs de för 10 kr.
Bredd har tagit fram en alternativ modell till Lucy. Utvärdering pågår av den nya
kastmodellen som är tillverkad i Depron.
§ 145 Rapport Elit
Johan Bjerkander har sett över deltagarlistan över PGK-utbildningar och intentionen är att vi
ska lägga mer fokus på de medlemmar som har en rimlig chans att kvala in och delta på
internationella tävlingar.
Johan Bjerkander meddelade att till dess han fått en aktuell statusrapport för Elits
ekonomi, så ligger arbetet i Elit nere. När det klurats ut hur det ekonomiska läget ser ut för
Elit kommer arbetet med att skapa kostnadsställen för respektive F-gren. På kostnadsställena
kommer licenspengar och egna hopskrapade medel att bokföras till att börja med. Kostnader
för startavgifter för internationella tävlingar (VM), landslagskläder, priser för nationella
tävlingar, PGK-utbildningar och resebidrag etc. kommer att ligga kvar på VO-Elit centralt.
§ 146 Fakturahantering
Johan Bjerkander föreslog en ny hantering för förbundets fakturor. Förslaget innebär att
kansliet skannar fakturorna och skickar till berörd som signerar per mail. Detta innebär både
en besparing samt en minskad risk för att fakturor förkommer eller glöms bort.
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson att kontrollera med revisorerna om detta är ok.
att
om det är ok med revisorerna ska en rutin tas fram för hur kanslipersonalen ska
hantera detta.
§ 147 Utbildning av internationella delegater
Beslutades
att
bordlägga frågan tillsvidare.
§ 148 Medlemskorten
Beslutades
att
uppdra åt Robert Sundström att kolla upp vad det kostar att använda
profilcard.com för tryckning av medlemskort 2012.

SMFF styrelseprotokoll 15/2011

2011-10-01/02

3 (5)

§ 149 Övriga frågor
a) Inkommen skrivelse till ordförande från Kjell-Åke Elofsson, Tibro MFK. (bilaga)
Beslutades
att
besvara Kjell-Åke Elofsson enligt nedan.
1) Vilken medlemsavgift tycker du är rimlig att vi betalar för 2011? Alt. A eller B eller
full?
Vi anser att klubben skall betala full avgift för både 2011 och 2012
Kansliet skickar gärna ut de tidningar som saknas under förutsättning att de finns kvar.
2) Tycker du att ett registreringssystem skall vara till för att underlätta eller försvåra
att registrera medlemmar?
Självklart ska det underlätta och det pågår ett ständigt arbete med att förenkla och förbättra
systemet. Vi är hänvisade att använda det genom vårt medlemskap i RF.
3) Till vilken kategori tycker du att det nuvarande systemet hör?
När systemet är fullt utvecklat för flygsport så kommer det att fungera bra.
4) Kommer SMFF att göra något åt registreringssystemet? Ett nej är detsamma som att
flera medlemmar och klubbar kommer att lämna SMFF (frivilligt eller som i vårt fall
ofrivilligt)
Vi hjälper ständigt till med utvecklingen.
5) Hur kommer det sig att en klubb bara kan registrera en (1) medlem, ingen styrelse?
Man måste först registrera medlemmarna innan de kan klassificeras under olika funktioner.
6) Strider inte 5 mot SMFF stadgar?
Det finns inget krav på att alla medlemmar ska registreras samtidigt.
7) Varför finns det inga spärrar mot detta i systemet?
Se svar i fråga 6.
8) Varför reagerar inte expeditionens personal mot detta?
Eftersom det inte finns något krav på att alla medlemmar ska registreras samtidigt så finns
inte den funktionen i deras arbetsbeskrivning.
9) Kommer SMFF att göra något för att få tillbaks de klubbar/medlemmar som
försvunnit?
Vi jobbar ständigt på att öka medlemsantalet.
10) Kommer SMFF att locka tillbaks dom som flytt till RCFF?
Då det råder föreningsfrihet i Sverige och vem som helst får välja var man önskar
medlemskap. Kan vi bara erbjuda en bra produkt med MFN, medlemskap i RF och en bra
försäkring.
11) Är det bara SMFF som drabbats av samma strul eller gäller det flera förbund?
Inte vad vi vet. SMFF är nog det förbund som har haft mest strul.
Men vi har en ständig dialog med RF IT och lämnar förslag på förbättringar.
12) Vad tycker du jag skall säga till dom som vill lämna SMFF?
Det är ju trist att de känner på det viset men ingen kan tvinga dem kvar.
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13) Vad tycker du jag ska säga till nya klubbmedlemmar för att få in dom i SMFF? Om
man inte tävlar har mina argument tagit slut för att försvara ett medlemskap.
Fördelen med att vara med i förbundet inkluderar mer än möjligheten att tävla.
Man är försäkrad och får MFN.
Genom vår anslutning till RF så har klubben möjlighet att få stöd och bidrag från kommunen,
möjlighet att hyra hallar till ett rimligt pris. Vi inkluderas även i idrottsavtalet som innebär
billigare pris på hotellboende, hyrbil och tågresor.
14) Tycker du att jag skall fortsätta att argumentera för att flygande medlemmar i IGG
måste vara SMFF-anslutna?
Det tycker jag absolut att du ska göra.
15) För vem är RC-behörigheten på medlemskorten avsedd?
RC-Behörigheten är tänkt att visa att man har tillräckliga kunskaper för att kunna flyga
självständigt.
16) Om den är avsedd att visas upp för någon, borde det inte stå en förklaring på kortet
då?
Det står en kortfattad förklaring på kortet.
17) Vem utfärdar behörigheten?
De gör den/de som klubben utsett att ansvara för det.
18) Vilka kriterier ligger till grund för klassificeringen?
Kat. A signalerar att du genomgått SMFF´s flygskola och gjort en uppflygning med godkänt
resultat varefter du får flygträna på egen hand.
Kat. B kan man få när man skaffat sig mer erfarenhet och kan då delta på meeting och
tävlingar utan handledning.
19) Hur hålls klassificeringen á jour?
Det ansvarar klubben för.
20) Vad händer med den som inte har någon behörighet men ändå tävlar, flyger
uppvisning eller deltager i andra officiella arrangemang?
Det är arrangörens ansvar att säkerställa att de piloter som deltar i verksamheten följer de
regler som gäller på respektive anläggning.
21) Enligt annonsen i MFN ang. IdrottOnline är detta ”ett effektivt sätt att spara tid”.
För vår del (samt alla klubbar jag talat med) är detta rena skämtet då det orsakat oss
allt strul jag tagit upp. Vi har med andra ord lagt en massa onödigt arbete på detta. På
vilket sätt anser du att IO spar tid för klubbarna?
När man lärt sig systemet så fungerar det och underlättar för den ansvarige. Kassören i
Helsingborg är helnöjd och har hittat flera nya funktioner som varit honom till nytta.
§ 150 Nästa möte
Den gratistjänst för telefon konferenser som vi använt tidigare via Rixmötet har blivit kraftigt
avgiftsbelagd.
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson att undersöka formerna inför nästa telefonmöte onsdagen den
2 november 2011 klockan 20.00.
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§ 151 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Nacka 2 oktober 2011

Ingela Persson
Ordförande
Justeras

Johan Bjerkander

Roland Brebäck
Sekreterare
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