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Protokoll 5/2012, § 58-70
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 11 april 2012.
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Patric Holmström (vice ordförande), Robert Sundström (kassör),
Roland Brebäck (VO-Elit), Christer Malmesäter (VO-Bredd), Ulf Höglin (suppleant)
§ 58 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 59 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Christer Malmesäter till mötessekreterare.
att
välja Patric Holmström att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 60 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan.
§ 61 Inkomna skrivelser
Inkommen skrivelse från Petrik Mikaeli angående flygskolan.
Beslutades
att
uppdra åt Patric Holmström att besvara Petriks frågor.
§ 62 Ekonomi
a) Förbundet
Förbundets ekonomiska likviditet är låg och brukar så vara så här års.
Fakturor till klubbarna är utskickade.
b) Elit
Robert Sundströms sammanställning diskuterades. Roland Brebäck kommer att samtala med
Robert Sundström och Johan Bjerkander för att bli insatt i allt.
c) Bredd
Bredd har för 2012 en budget på 180.000 kr. Dessa pengar är inte fördelade ännu då nästa
Breddmöte är den 17 maj.
§ 63 Föregående mötesprotokoll
Beslutades
att
lägga protokoll 4 från det konstituerande mötet 25 mars 2012 med godkännande till
handlingarna.

SMFF styrelseprotokoll 5/2012

2012-04-11

2 (2)

§ 64 Rapport Bredd
Tidningsarbetet är i full gång och fungerar bra med den nya redaktören.
Nästa möte för Bredd blir i Norberg på deras Kristiflygarträff torsdagen den 17 maj.
Klubbledarpärmen är på väg ut på webben. Christer kontaktar Jonny Carlén för hjälp med
detta.
§ 65 Rapport Elit
Datorer är utfördelade till ett antal grenar där de ska användas i verksamheten.
De budgeterade pengarna måste spikas innan fördelning ut till grenarna kan göras.
§ 66 Ersättning förtroendevald
Beslutades
att
Johan Bjerkander ska omfattas av styrelsearvode för 2011 på 999 kr då han har
ansvarat för VO-Elit under mer än 6 månader.
§ 67 Offerter bokföring
Offert från SPCS har inkommit på bokföringsprogram på ca 11.000 kr där fri support första
året ingår. Efter första årets utgång, kostar support ca 3.000 kr.
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson att meddela Johan Bjerkander att jobba vidare med
offertförfarandet.
§ 68 Övriga frågor
Som ordförande i Elit är Rolle Brebäck ansvarig för sanktionering av tävlingar.
§ 69 Nästa möte
Nästa möte i Falköping 12-13 maj.
Beslutades
att
uppdra åt Ingela Persson att kontakta Segelflyget angående mat och boende.
§ 70 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
………
Falköping 11 april 2012

Ingela Persson
Ordförande
Justeras

Patric Holmström

Christer Malmesäter
Sekreterare

