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Protokoll 9/2012, § 101-112
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 11 juli 2012.
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Patric Holmström (vice ordförande), Robert Sundström (kassör),
Roland Brebäck (VO-Elit), Christer Malmesäter (VO-Bredd), Ulf Höglin (suppleant)
§ 101 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 102 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Christer Malmesäter till mötessekreterare.
att
välja Roland Brebäck att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 103 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan.
§ 104 Inkomna skrivelser
a) Karlskrona RFS
Från Karlskrona kom en skrivelse där man ansökte om hjälp med advokatkostnader för att få
hjälp med att överklaga ett beslut från kommunen som endast ger dem rätt att flyga dagtid.
Eftersom styrelsen ser det som principiellt viktigt så beslutades det efter diskussion att
förbundet ska stödja med upp till 10 000:- till fakturan. Om ytterligare stöd skall ske får nytt
beslut tas. Dessa pengar tas från bredds kassa.
b) Höganäs MFK
Från Höganäs kom en ansökan om att förbundet skulle betala för en ljudmätning.
Beslutades
att
ljudmätningar är en klubbfråga.
att
Ingela försöker leta fram bolaget som gjorde Helsingborgs mätning.
§ 105 Ekonomi
a) Förbundet
Ingen junirapport förelåg eftersom RF har semesterstängt.
b) Elit
Skala har hoppat av Spanien. B-O Samuelsson har börjat betala ut elitstödet.
c) Bredd
VO-Bredd kommer ha sitt nästkommande möte i Norberg under Kristi Himmelfärdshelgen.
§ 106 Föregående mötesprotokoll
Beslutades
att
bordlägga frågan till nästa möte.

§ 107 Rapport Bredd
Man har deltagit i Karlskoga Jetmeeting, Helirauk på gotland och kommer även att besöka
Ripaveckan, Helsingborgs meeting samt Elefantastiskt i Ljungby.
§ 108 Rapport Elit
8. Sanktioneringarna av tävlingar går på löpande band, Rolle har delegerat Pylon och
Aircombat. Fler är på gång.
Friflygarna (Findahls) ska åka till Ungern, Bulgarien och Italien samt Mongoliet.
EM i F3K i Frankrike.
§ 109 Kansli för förbundet
Beslutades
att
Ingela och Patric kommer att besöka Segelflygförbundet och ha ett möte med dem.
§ 110 Övriga frågor
Listan på juniorer som ska mottaga utvecklingsstipendiet gicks igenom. De ska få diplom som
det står grentillhörighet, Östling och Ulf tar fram dem. Publicera bilder i MFN.
Den färdiga delegationsordningen gicks igenom och bifogas protokollet.
§ 111 Nästa möte
Telefonmöte onsdagen den 1 augusti.
§ 112 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
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