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Protokoll 2/2012, § 16-30
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 20 februari 2012.
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Roland Brebäck (vice ordförande), Robert Sundström
(kassör(§16-20, 24, 27)), Johan Bjerkander (VO-Elit), Christer Malmesäter (VO-Bredd (§1930))
Anmält förhinder:
Patric Holmström (suppleant)
Adjungerade:
Anette Thorell (sekreterare)
§ 16 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 17 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Anette Thorell till mötessekreterare.
att
välja Johan Bjerkander att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 18 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan.
§ 19 Inkomna skrivelser
Inkommen mail till SMFF från Mats Erlandsson, Ripa MFK, som avser stöttning från Bredd
där det uppfattas att kriterierna att få stöd är för vaga.
Det diskuterades ett förslag om stöttning till klubbar vid nyregistrering av juniorer.
Inkommen mail till viceordförande från Magnus Bernroth, Strängnäs MFK, angående äskande
av pengar till gräsklippare.
Beslutades
att
uppdra åt Roland Brebäck och Christer Malmesäter att till nästa möte ta fram ett
formellt förslag angående eventuell stöttning vid nyregistrering av juniorer.
att
avslå formell begäran från Strängnäs MFK angående pengar till gräsklippare.
att
godkänna medlemsansökan från Östra Sörmlands FK ´s modellsektion.

§ 20 Ekonomi
a)Förbundet
Robert Sundström informerade om att han fortfarande saknar uppgifter från RF för att kunna
slutföra arbetet med årsbokslutet.
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b)Elit
Johan Bjerkander inväntar uppdaterade resultatrapporter från RF.
§ 21 Föregående mötesprotokoll
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson att skicka färdigjusterat mötesprotokoll till kansliet och
därefter lägga protokoll 1-2012 med godkännande till handlingarna.
§ 22 Rapport Bredd
Christer Malmesäter har varit på möte i Jönköping angående färdigställande av
klubbledarpärmen. Denna skickas ut till styrelsen för eventuella tillägg och justeringar för att
sedan publiceras på årsmötet.
Christer Malmesäter informerade om att han kommer att medverka på Skövde
Modellhobbymarknad 2012 lördagen den 3 mars.
§ 23 Rapport Elit
Johan Bjerkander informerade om fördelningen av ekonomin och RF´s långa handlingstider
ifrågasätts.
Det kommer att hållas ett Elitmöte lördagen 25 februari i Falköping, där bl a elitstöd och
fördelning till grenarna kommer att diskuteras.
§ 24 Medlemsregistrering/problem
Roland Brebäck informerade om fortsatt problem från klubbar med beroendet mellan
medlemskap och tävlingslicens, då de inte kan ansöka tävlingslicens förrän medlemskap är
godkänt.
Beslutades
att
uppdra åt Robert Sundström att prioritera uppdateringen av manualen för
medlemsregistrering i Idrott Online.
att
uppdra åt kansliet att prata med RF angående beroendet mellan medlemskap och
tävlingslicens i Idrott Online.
§ 25 Registrering av Thomas Leijons rekord
Beslutades
att
uppdra åt Johan Bjerkander att skicka in godkända rekordpoäng.
§ 26 Förbundspiloter
Roland Brebäck informerade om diskussion angående numrering C på medlemskorten.
Bredd har utsett Thomas Leijon, Lars Palm och Mats Karlsson till förbundspiloter. De får i
uppdrag att ta fram ett regelverk som förbundspiloter ska leva upp till.
Beslutades
att
uppdra åt Roland Brebäck och Christer Malmesäter att komma med förslag till text på
förtjänstdiplom till förbundspiloterna.
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§ 27 Förbundsmötet 2012
Robert Sundström meddelade att alla handlingar inför årsmötet inte är klara.
Beslutades
att
ge Robert Sundström förtroendet att lägga ut bokslutet.
§ 28 Övriga frågor
Robert Sundström återkommer med information angående avtalet mellan SMFF och
Interpress gällande Modellflygnytt.
§ 29 Nästa möte
Telefonmöte torsdagen den 1 mars kl 20.00.
§ 30 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Falköping 20 februari 2012

Ingela Persson
Ordförande
Justeras

Johan Bjerkander

Anette Thorell
Sekreterare
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