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Protokoll 3/2013, § 32-41
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 20 februari 2013.
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Robert Sundström (kassör, §32-39c), Roland Brebäck (VO-Elit,
§36-41), Christer Malmesäter (VO-Bredd).
Frånvarande:
Patric Holmström (vice ordförande), Ulf Höglin (suppleant).
§ 32 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 33 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Robert Sundström till mötessekreterare.
att
välja Christer Malmesäter att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 34 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan
§ 35

Genomgång av föregående protokoll

a) Nr 2/2013
Genomgången av protokollet bordlades till kommande möte.
§ 36

Inkomna skrivelser

a) Anonym anmälan om Trelleborgs Modellflygklubb
En anonym skrivelse har inkommit som talar om att det finns personer som inte erlagt
“medlemsavgift“ som trots detta tillåts delta i klubbens verksamhet. Skrivelsen talar enbart
om medlemsavgift vilken för en bokstavstrogen läsare endast an handla om medlemsavgift till
klubben. Om man tar hänsyn till att avsändaren formulerat sig slarvigt kan det vara så att
skrivelsen avser att det finns aktiva medlemmar som icke SMFF-registrerats, vilket isåfall
betyder att klubben inte betalt hela sin medlemsavgift till SMFF.
Beslutades
att
tillskriva klubben och efterhöra vad klubben tror att den anonyma skrivelsen handlar
om.

§ 37

Förbundsmöte

a) Saknat material till mötet
Kassören konstaterade att det fortfarande saknas verksamhetsplan samt verksamhetsberättelse
från VO Bredd. VO Elit anmälde att det inkommer ytterligare material under kvällen.
b) Anmälningar
Det konstaterades att 21 delegater föranmält närvaro vid förbundsmötet.
§ 38

Bordlagda ärenden

a) Styrelsens förslag till medlemsavgifter
Diskuterade styrelsens förslag till medlemsavgifter 2014. Det föreligger ett förslag om att
föreslå en höjning till 395 kronor för seniorer och familjer.
Mötet voterade. Tre ledamöter röstade ja, en röstade nej.
Beslutades
att
föreslå höja medlemsavgiften till 395 kronor för seniorer och familjer för år 2014.
Robert Sundström reserverade sig.
b) Förbundets åtagande i miljöärenden
Mötet diskuterade hur mycket SMFF skall åtaga sig i framtida miljömål. Det diskuterades
olika nivåer. Det nämndes att enligt tidigare lagda förslag SMFF bör åta sig att finansiera 80%
av varje fullbetalande medlemskap multiplicerat med 1000 kr.
Beslutades
att
föreslå att SMFF:s åragande i dessa ärenden är 80% av föreningens genomsnittliga
antal fullbetalande medlemskap de senaste tre åren multplicerat med 1000 kr, dock
maximalt 50000 kr per ärende och år.
att
dessutom föreslå att en förutsättning är att SMFF varit delgivit ärendets handläggning
på kommunal och regional/länsstyrelse-nivå.
§ 39

Övriga frågor

a) CIAM Plenary Meeting
Det konstaterades att inbjudan till Plenary Meeting inkommit. Styrelsens mening är att
Sverige skall representeras av en delegat, den ordrinare CIAM-delegaten.
Nu har det emellertid visat sig att två personer, på eget inititiv, bokat resa och uppehålle.
Beslutades
att
uppdra åt ordföranden att fråga om ersättaren tänkt sig resa på SMFF:s medlemmars
eller någon annans bekostnad.
b) Frågan om betalningen av modellflygklubbarnas FSF-klubbregistreringsavgifter
Flygsportförbundet hävdar att SMFF inte betalt modellflygklubbarnas FSFklubbregistreringsavgifter.
Enligt RF Ekonomi har SMFF betalt avgiften 2012-12-01.
Beslutades
att
uppdra åt kassören att besvara Flygsportförbundet i ärendet.

c) Frågan om återbetalning av SMFF-avgifter för juniorer som LOK-stödsregistrerats
Enligt beslut inom VO Bredd skall nyrekryterade juniorer som nytillkommit under 2012 skall
få sin SMFF-registreringsavgift efterskänkt av VO Bredd.
Detta har inte verkställts.
Beslutades
att
uppdra åt VO Bredd att ta reda på vilka flygsportjuniorer som var LOKstödsregistrerade för 2012.
d) Budgetfrågor VO Elit
VO Elit meddelade att ett budgetförslag är klart. Det har inkommit diverse äskningar från
verksamhetsgrenarna, men att samtliga avslagits. Av de medel som finns har majoriteten
anslagits åt de landslag som finns och som skall åka till mästerskap. RF Elitmedel tilldelas till
dessa för att hjälpa till i deras förberedelser.
VO Elit konstaterade samtidigt att det känns märkligt att verksamhetsgrenarna ofta ignorerar
hans propåer förutom när det handlar om äskningar då det önskas en massa. Flera av
verksamhetsgrenarna hör i övrigt aldrig av sig.
VO Elit föredrog elits budget.
§ 40 Nästa möte
Telefonmöte 13/3 kl 20.00.
§ 41 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
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