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Protokoll 6/2013, § 64-76
fört vid sammanträde med SMFF:s styrelse på Ålleberg den 18 maj 2013 kl 09.00.
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Robert Sundström (kassör), Patric Holmström (vice ordförande,
64-74.b,74.d-76), Ulf Höglin (suppleant), Christer Malmesäter (VO-Bredd).
Frånvarande med anmält förfall:
Roland Brebäck

§ 64 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 65 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.
§ 66 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan
§ 67 Föregående protokoll
Konstaterades
att
tävlingslicenser numer kan beställas utan krav på medlemskapslicens i IdrottOnline.
Det betyder att ett antal tävlingslicenser nu är beställda utan att det finns
medlemskaplicens. Dessa har i dagsläget inte fått tävlingslicens. Vi kommer lösa detta
framöver genom att en medlemskapslicens impliceras av tävlingslicensen (§18.a).
att
den önskade rutinen om att skicka returnerade medlemskort (§18.a).
att
enligt beslut skall det utredas möjligheten att göra en gemensam insats med andra
grenförbund inom Flygsportförbundet om situationen i Örebro (§18.d).
att
arbetet med att förtydliga den ekonomiska redovisningen för verksamhetsområdena
har genomförts till en viss del men mer arbete behöver göras, särskilt med avseende på
att det skall vara tydligt hur mycket medel som finns till förfogande (§18.g).
att
delegationsordningen är inte kompletterad med attesträtter (§18.g).
att
utträdet av MFK Watt-69 är ännu ej fastställt av Flygsportförbundet (§19.a).
att
Ulf Höglin deltar i Flygsportförbundets utbildningskommitte (§19.b).
att
det är obekant huruvida Strängnäs MF fått svar på sin skrivelse om utländska
gästmedlemmar (§19.c).
att
det föreligger ett beslut om att fakturera oredovisade RF-Elit-förskott vid
halvårsskiftet, 30:e juni (§20.c).
att
arbetet med nationell utbildningsverksamhet inom SISU pågår inom VO Bredd. Ett
möte om saken kommer äga rum i juni (§21).
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ordföranden har i uppdrag att förbereda nordiska samarbetsmötet i oktober.
Förberedande arbete har skett tillsammans med Sveriges CIAM-delegat, men någon
förfrågan om ärenden att ta upp har inte gått ut till de nordiska förbunden (§23).
de kriterier som finns för förtjänsttecken har inte förelagts styrelsen. Frågan bordlades
ursprungligen till mars-mötet men verkställdes aldrig (§26.h).
arbetet med att sammanställa en ekonomiinstruktion inte är färdigt (§27).
Flygsportförbundet hänvisar, utan beklagande, att personalen blivit sjukskriven och det
är därför överlämning inte har skett. Vidare diskussioner i ärendet har varit fruktlösa,
även om det är så den avtalade tjänsten inte levererats (§27).
medlemskort med gammal baksida har kasserats. Årets medlemskort har en delvis ny
baksida (§28).
klubben har kontaktats. Enligt klubben följs stadgarna och att det är svårt att veta
vilken person som avses eftersom ingen person pekas ut i anmälan samt att anmälan är
anonym (§36.a).
det ännu inte har kunnat uppbringas underlag för vilka registrerade LOK-stödsjuniorer
det finns. Däremot finns det enskilda klubbar som har påpekat att sådana finns.
Uppdraget ligger just nu på Sture Kinell att sammanställa underlag för korrekt
kreditering (§39.c).
informationsutbyte sker med Höganäs MFK i uteslutningsärendet men ingen
konsensus har nåtts (§46.b).
sammanställningen av Stora Grabbars märke för radioflygklasserna kvarstår, men att
arbete med detta kommer ske under styrelsemöteshelgen 17-18 maj (§47.c).
de 12 500 kronorna numer har utbetalats till en elitaktiv segelflygare (§48.a).
resultatrapporten för linflyg justerades inför årsmötet och redogjordes för i plenum,
men att ändringen inte påverkade inte linflygs behållning inför 2013 eftersom de
hamnade under noll och att VO Elit beslutat att alla verksamhetsområden, som en
engångåtgärd, skall starta 2013 på minst noll kronor (§48.b).
resultatrapporten för pylon justerades inför årsmötet och redogjordes för i plenum där
kostnaderna för lampsystemet fördes över från pylon till VO Elit centralt (§48.c).
informationen om vilka som är med i Flygsportförbundets valberedning inte är
offentliggjort på hemsidan (§54).
utkast på svar eller svar till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap inte är
genomfört (§56.a).
Karlskrona RFS ej erhållit ljudmätningsersättning (§56.b).
kansliets hantering av prenumerationsbeställningar behöver fortfarande gås igenom
(§59). Ärendet finns också i §20.d där VO Bredd och kassören har uppdraget att driva
frågan vidare.

Beslutades
att
lägga protokoll nr 2/2013 med godkännande till handlingarna.
att
lägga protokoll nr 3/2013 med godkännande till handlingarna.
att
lägga protokoll nr 4/2013 med godkännande till handlingarna.
att
lägga protokoll nr 5/2013 med godkännande till handlingarna.

Det konstaterades rörande §27 att även om de avtalade kanslitjänsterna inte har levererats
förefaller det som att det inte finns några möjligheter att med Flygsportförbundets hjälp
förbättra situationen på kansliet.
Beslutades
att
inte ställa vidare krav på Flygsportförbundet rörande de icke levererade tjänsterna.

§ 68

Inkomna skrivelser

a) Höganäs MFK om juridisk hjälp
En granne till Höganäs MFK har inlämnat klagan till Höganäs kommun för att
modellflygklubbens verksamhet skall begränsas. Kravet från granne och kommun var att
förbränningsmotorflygning skall begränsas men att eldrift och segelflyg skall vara obegränsat.
Sedermera har ett kompletterande klagan inkommit där den klaganden kräver att
verksamheten skall upphöra.
Beslutades
att
meddela Höganäs MFK att klubben, om så krävs, kommer att få juridiskt stöd men en
viss ekonomisk egeninsats kommer att krävas.
att
uppdra åt Patric Holmström att säkerställa att Höganäs MFK har tillgång till
erforderlig dokumentation om tidigare liknande ärenden.
Det konstaterades att Höganäs MFK inte uppbär LOK-stöd. Uppfattningen är att LOKverksamma klubbar ofta har en bättre position gentemot kommunerna.
Beslutades
att
uppdra åt Christer Malmesäter att utreda vilka förhållanden som råder runt denna
observation.
b) Anslutning av Vindelns Modelllygklubb
Det konstaterades att en ny klubb bildats i Vindeln, Vindelns Modellflygklubb. Klubben har
även ett eget flygfält i trakten och önskar inträde i förbundet.
Patric Holmström redogjorde för ärendet.
Konstaterades
att
klubben har ett organisationsnummer.
att
ett konstituerande årsmöte har hållits där önskan att ansluta sig till förbundet stadfästs.
att
klubbens stadgar inte är i konflikt med förbundets. Klubben använder förbundets
normalstadgar i sin helhet.
Beslutades
att
hälsa Vindelns Modellflygklubb välkommen till förbundet.
att
föreslå Flygsportförbundet att ansluta Vindelns Modellflygklubb.
att
Ingela Persson föredrar ärendet i Flygsportförbundet.
c) Förfrågan från Oldtimersällskapet
Oldtimersällskapet önskar göra ett nytryck av en utgåva av Modellflygnytt från 50-talet.
Beslutades
att
ge Oldtimersällskapet tillstånd att nytrycka vilka nummer av Modellflygnytt som de
önskar, under förutsättning att tryckningen inte är behäftat med några kostnader för
förbundet och förbundet tillställs tio exemplar.
d) Reseräkningar från Swesa
Det har inkommit ett antal reseräkningar från en medlem i föreningen Swesa som yrkar
ersättning för deltagande vid SMFF förbundsmöte 2012 och 2013.
Styrelsen kan endast konstatera att någon person med det namnet inte hade något uppdrag för
förbundets räkning vid de aktuella tillfällena och någon vid det namnet varken närvarande
eller inbjuden med resan betald vid tillfällena.

Beslutades
att
returnera reseräkningarna utan vidare åtgärd.

§ 69 Ekonomi
a) Förbundsrapporter
Det konstaterades att registreringstakten är något under budget vilket om tappet består
tillsammans med de givna förstaårsrabatterna kommer göra att SMFF går något under budget
på intäktssidan. För att nå budget krävs, eftersom förstaårsrabatt ges, ett ökat medlemsantal.
Det är även så att vidarefakturering fungerar dåligt för tillfället. SMFF ligger ute med större
belopp som skall faktureras landslagsdeltagare. Även fakturering av MFN-annonser sker inte i
önskvärd takt.
Det råder även osäkerhet om vad det nya kansliet kommer kosta. Enligt förhandsuppgiften
från Segelflygförbundet har SMFF hittills använt mer än en halvtidstjänst, vilket det är
budgeterat för.
SMFF:s kassa är för tillfället låg, men klubbar har blivit fakturerade för sina registreringar
och tävlingslicenser till ett belopp om 1 100 000 kr.
Resultatrapporten till och med sista april gicks igenom. Det noterades att Flygsportförbundet
ännu inte varken betalat ut grenbidrag, medlemsbidrag eller elitbidrag. De senare avser 45kronan. Enligt vice ordföranden kan det hos Flygsportförbundet föreligga en tveksamhet om
antalet vuxna medlemmar eftersom det är denna siffra som medlemsbidraget och elitbidraget
baseras på.
Det konstaterades att förbundet inte betalat fakturan till Hotell Gillet för förbundsmötet.
Betalningen har inte hanterats ännu därför att hotellet fakturerat ett antal rum som
Flygsportförbundet beställt. Det är även så att fakturan innehåller rum som enskilda personer
(Rolf Påhlsson) bokat på eget initiativ.
Beslutades
att
kontakta alla klubbar som ännu inte registrerad en enda medlem för att se om de
behöver hjälp med något.
att
ordföranden VO Bredd i uppdrag att snarast sammanställa faktureringsunderlag för
MFN-annonser.
att
uppdra åt kassören att bistå chefen VO Elit med vidarefaktureringen av
tävlingskostnader för landslag.
att
uppdra åt kassören att reda ut antalet vuxna medlemmar i förbundet med
Flygsportförbundet för att medlemsbidrag och elitbidrag skall kunna faktureras.
att
uppdra åt ordföranden att se till att SMFF betalar för rätt antal rum på Hotell Gillet.
att
uppdra åt kassören att fakturera Rolf Påhlsson för det egenbeställda rummet.
b) VO Elit
Ingen skriftlig rapport har influtit från VO Elit.
c) VO Bredd
Inget ytterligare fanns att tillägga.
§ 70 Rapport bredd
VO Bredd har haft ett arbetsmöte där meetingguiden och klubbledarpärmen har förbättrats.
Det konstaterades att de gmla epostadresserna för flygskolan och meetingguiden inte längre

fungerar. Det skapades under mötet nya epostadresser under @modellflygforbund.sedomänen.
En informationsträff skall hållas i juni i Värmland där lokala klubbar bjuds in som ett pilotfall.
De lokala klubbarna bjuds in. Representanter för DF (RF distriktsförbund) kommer bjudas in.
Det har startats ett initiativ inom bredd för att producera en rekryteringsfilm. Visst förarbete
har skett man några konkreta planer har inte gjorts.
Beslutades
att
uppdra åt ordförande VO Bredd att sammanställa en produktionsplan för filmen, där
särskild uppmärksamhet skall läggas på hur filmen planeras att användas när den är
färdig. VO Bredd uppmanas också att tänka på att fotografen är van vid modellflyg.
§ 71 Rapport elit
Varken ordföranden VO Elit eller hans ställföreträdare var närvarande och ingen skriftlig
rapport har influtit.
§ 72 FAI-licenser till MFK-Direkt-medlemmar
Det konstaterades att en person har blivit medlem i Modellflygklubben Direkt och förväntat
sig lösa ut en FAI-licens. FAI-licenser kräver viss administration från klubbens sida som MFK
Direkt tidigare inte åtagit sig, samtidigt som det är så att FAI-licenser kräver att klubben
vitsordar den sökande för dess sportsmannaskap och goda omdöme.
Konstaterades
att
SMFF utlovar på hemsidan att medlemskap i MFK Direkt medför samma förmåner
som vilken annan klubb som helst, vilket inte stämmer med verkligheten.
att
VO Elit utlovat att personen ifråga skall få FAI-licens.
Beslutades
att
förtydliga på hemsidan vad som gäller för Modellflygklubben Direkt.
att
tillse att aktuell person tillställs en FAI-licens.
§ 73 Kansliet
Ett telefonmöte har hållits mellan SMFF och Segelflygförbundet där uteståend eproblem i
kansliverksamheten diskuterades och där det söktes efter lösningar och förbättringar. Ett
uppföljningsmöte förväntas hållas vid halvårsskiftet.
§ 74

Övriga frågor

a) Användning av ordet ”Myggan”
Företaget Egmont International har, genom juridiskt ombud, inkommit med en begäran om att
få använda namnet Myggan till en av sina produkter. Namnet Myggan är
varumärkesregistrerat av SMFF för den AMA-Cub som säljs av kansliet.
Beslutades
att
börja med att kontrollera med Patent och Registreringsverket om vad som gäller för
varumärkesskydd.
att
kassören tar fram ett beslutsunderlag i ärendet.
b) Delegationsordning med attesträtter
Delegationsordningen gicks igenom och följande tillägg och ändringar gjordes:

•

Granskning av anslutande klubbars stadgar fördes över till styrelsen.

•

Attesträtter lades till.

Beslutades
att
anta den nya delegationsordningen.
c) Redigeringsrättigheter på webbsidan
Det har inkommit önskemål om att fler ska få möjlighet att redigera innehållet på förbundets
hemsida, både beträffande redaktionellt innehåll och kalendern. Tekniskt sett tillhandahållet
IdrottOnline möjligheter att dela ut redigeringsmöjligheter på delar av webbplatsen. Styrelsen
anser att det är viktigt att verksam webbredaktör har inflytande över sin del av webbplatsen
och det gäller även kalendern. Webbredaktören lägger idag in sanktionerade evenemang efter
beslut av grenspecialister och grenansvariga.
§ 75 Nästa möte
Telefonmöte 3:e juni 2013 klockan 20:00.
§ 76 Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 16:35.

………
18 maj 2013

Ingela Persson
Ordförande
Justeras

Christer Malmesäter

Robert Sundström
Sekreterare

