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Protokoll 4/2013, § 42-50
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 13 mars 2013 kl 20.00.
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Robert Sundström (kassör), Roland Brebäck (VO-Elit, §42-47a,
§48a-c), Patric Holmström (vice ordförande), Ulf Höglin (suppleant).
Frånvarande:
Christer Malmesäter (VO-Bredd).
§ 42 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 43 Val av mötesfunktionärer
Beslutades
att
välja Ingela Persson till mötesordförande.
att
välja Robert Sundström till mötessekreterare.
att
välja Patric Holmström att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
§ 44 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan
§ 45

Genomgång av föregående protokoll

a) Nr 2/2013
Genomgång av protokollet bordlades till kommande styrelsemöte.
b) Nr 3/2013
Genomgång av protokollet bordlades till kommande styrelsemöte.
§ 46

Inkomna skrivelser

a) Skrivelser mellan anmält ombud för MFK Swesa och SMFF
En epostväxling har skett mellan ett anmält ombud för Modellflygklubben Swesa och
förbundet. Frågan är huruvida och i vilken utsträckning ombud för Modellflygklubben Swesa
skall omfattas av förbundets erbjudande om subventionerade årsmöteskostnader.
Styrelsen konstaterade att följande regler gäller för deltagande vid förbundsmötet:
•

Alla föreningar äger rätt att utse ombud för att representera föreningen vid SMFF:s
årsmöte.

•

Ombud skall vara medlemmar i de klubbar de skall företräda och de skall vara SMFFregistrerade.

•

Ombud kan representera högst två klubbar med tre röstera vardera per klubb.

•

Ombud som representerat föreningar med minst fem SMFF-registrerade medlemmar

har rätt att rösta vid årsmötet.
•

Föreningar som har anmält ombud senast 15:e februari äger rätt att få viss subvention
för sitt deltagande från förbundet, vilket inkludera kost, logi och deltagande i ett
resekostnadsutjämningssystem.

Beslutades
att
poängtera vilka regler som gäller.
b) Skrivelse från Höganäs MFK om uteslutning
Det konstaterades att SMFF erhållit en skrivelse från Höganäs MFK med följande innehåll:
Vi i Höganäs Modellflygklubb vill informera följande.
Vi undersöker möjlighet att gå ur SMFF för att förhindra Lars Strågen att vara
medlem i vår förening.
Han bidrar inte med något positivt utan påverkar klubben endast i negativ riktning.
Hans agerande och attityd gör att grundiden med vår förening, vilket är att flyga,
går förlorad.
Vi ser ingen annan möjlighet då en uteslutning i nuvarande förening inte verkar
möjlig.
Vänligen bekräfta att ni har mottagit detta meddelande.
Styrelsen diskuterade problemet. Det konstaterades att klubben tidigare försökt utesluta
personen ifråga men misslyckats på grund av Riksidrottsförbundets regler i sådana ärenden.
Beslutades
att
uppdra åt ordföranden att tillskriva Höganäs MFK för höra vad förbundet kan göra för
att underlätta för klubben i dess utsatta läge.
§ 47

Förbundsmöte

a) Medaljer
Flera medaljkandidater diskuterades.
Beslutades
att
dela ut SMFF:s medalj i guld till Bengt-Olof Samuelsson.
b) Anmälningar
Ordföranden meddelade att de föranmälda fullmakterna kommer vara tillhanda på mötet. Det
konstaterades att ett föranmält ombud lämnat återbud.
Beslutades
att
undersöka om det oanvända rummet går att avboka, annars för det vara i reserv.
c) Stora Grabbar
Det konstaterades att underlaget för Stora Grabbars Märke till dags dato inte är uppdaterat
mest beroende på att inget underlag sammanställts från radiogrenklasserna.
Det konstaterades att det finns en pärm med underlag för Stora Grabbars Märke i
radioflygrenklasser. Denna har tidigare disponerats av Radioflyggrenchefen. Enligt uppgift
har denna pärm numer synts till på Ålleberg.
Beslutades

att

söka reda på denna pärm vid ett kommande styrelsemöte på Ålleberg, troligen i maj.

§ 48

Övriga frågor

a) Ekonomiärenden, saknad VO-Elit-utbetalning
Det konstaterades att det saknas 12 500 kr i utbetalning från FSF/RF-elitmedlen.
Beslutades
att
uppdra åt kassören att reda ut varför utbetalning inte skett.
b) Ekonomiärende, linflyg
Det har inkommit synpunkter på redovisningen för Linflyg där det enligt uppgift saknas
omkring 15 000 kr i intäkter för 2012.
Beslutades
att
uppdra åt kassören att utreda var de 15 000 kronorna tagit vägen och hur en
korrigering kan göras.
c) Ekonomiärende, pylonflyg
Det har inkommit en synpunkt på att kostnaden för pylons lampsystem borde ha tagits av VO
Elit centralt istället för av verksamhetsgrenen Pylon.
Beslutades
att
uppdra åt kassören att utreda varför de saknade pengarna saknas och hur en
korrigering kan göras.
§ 49 Nästa möte
Telefonmöte 10/4 kl 20.00.
§ 50 Mötets avslutande
Ordförande tackade deltagarna för visat intresse och avslutade sedan mötet.
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