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Protokoll 10/2013, § 113-125
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 9 oktober 2013 kl 20.00.
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Robert Sundström (kassör), Christer Malmesäter (VO-Bredd),
Roland Brebäck (VO-Elit).
Frånvarande:
Patric Holmström (vice ordförande), Ulf Höglin (suppleant).

§ 113 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 114 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Robert Sundström till mötessekreterare.
att
välja Roland Brebäck att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 115 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan
§ 116 Föregående protokoll
Beslutades
att
bordlägga frågan om protokoll nr 9.
§ 117 Inkomna skrivelser
a) Från Myndigheten om Samhällsberedskap
Beslutades
att
besvara skrivelsen med innebörden att nitrometan används inom flera grenar med mer
än 200 utövare.
att
ge ordföranden i uppdrag att formulera det exakta svaret.
§ 118 Ekonomi
Segelflygförbundet har fakturerat för att ha kastat ett antal Modellflygnytt. En diskussion
förelåg huruvida sådant ingår eller inte i de tjänster SMFF köper av Segelflygförbundet.
§ 119 Rapport bredd
Inom utbildnings och informationsprojektet med klubbar fortsätter. Sammankomster längs
norrlandskusten planeras ske före jul. Engagemang är spikat i Luleå och datumoch plats sökes
just nu i Umeåtrakten och Sundsvall/Östersund.

§ 120 Rapport elit
Det föreligger rekordansökningar rörande nordiskt hastighetsrekord i linflyg F2A samt svenkt
och nordiskt hastighets/tidsrekord i pylon F3D att behandla.
§ 121 Rapport utbildningsansvarige
Utbildningsansvarige är inte närvarande.
§ 122 Nordiska mötet
Offert har tagits in för konferensen 19-20 oktober. Totalkostnaden kommer enligt offerten att
bli 30 000 kr. Traditionellt skall värdlandet bjuda på middag åp lördagkvällen och denna
kostnad tillkommer. Det konstaterades att även om dessa medel inte är budgeterade måste
SMFF ta kostnaden.
Beslutades
att
acceptera offerten.
att
utse Bengt Lindgren att företräda Sverige.
att
Sverige även representeras av Bengt-Olof Samuelsson och Roland Brebäck.
att
bjuda mötesdeltagarna på lördagskvällens middag, enligt gängse tradition, där särskild
måttfullhet skall råda med tanke på årets ekonomiska situation.
§ 123 Övriga frågor
a) Flygsportförbundets ordförandekonferens
Flygsportförbundet har bjudit in till ordförandekonferens den 9:e november. Ordinarie
ordförande har förhinder. Det konstaterades att vide ordföranden skall tillfrågas i första hand.
Beslutades
att
ordföranden tillfrågar vice ordföranden snarast.
b) Uppdateringar i IdrottOnline
Vi har blivit vars att IdrottOnline uppgraderats nyligen och där har stödet för äldre versioner
av Internet Explorer tagits bort. En effekt av det är att användare av Windows XP inte kan
uppgradera utan måste installera en annan webbläsare, såsom Google Chrome.
Beslutades
att
kassören tillställer webbredaktören en artikel i ämnet för publicering på webbsidan.
c) Förbundsmöte 2014
Det konstaterades att Flygsportförbundet kommer ha årsmöte 2014 den 14:e mars 2014 i
Göteborg.
§ 124 Nästa möte
Beslutades
att
nästa telefonmöte sker 6:e november 2013 kl 20.00.
att
preliminärt fastställa tid för möte in plenum 30:e november-1:a december.
att
uppdra åt ordföranden att snarast fastställa detaljerna runt plenummötet.
§ 125 Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 21:20.
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