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Protokoll 8/2013, § 88-99
fört vid telefonsammanträde med SMFF:s styrelse den 10 juli 2013 kl 20.00.
Närvarande:
Ingela Persson (ordförande), Robert Sundström (kassör), Ulf Höglin (suppleant), Christer
Malmesäter (VO-Bredd), Roland Brebäck (VO-Elit).
Frånvarande:
Patric Holmström (vice ordförande).

§ 88 Mötets öppnande
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 89 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.
§ 90 Föredragningslista
Beslutades
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan
§ 91 Föregående protokoll
Konstaterades
att
föregående protokoll inte förelåg.
§ 92

Inkomna skrivelser

a) Ripa Modellflygklubb
Skrivelser har inkommit från Ripa MFK med välgrundade synpunkter och frågor. Klubben
anser sig inte att ha fått skriftliga svar på sina frågor och skrivelser. Detta har även
skrivelseledes meddelats både Riksidrottsförbundet och Flygsportförbundet.
VO Bredd har kontinuerlig verbal kontakt med Ripa MFK i detta ärende.
Styrelsen tror att det Ripa MFK efterfrågar, även om det inte uttrycks i skrift är att Förbundet
behöver en mer långsiktig och strategisk plan för organisationen.
Beslutades
att
vid nästa styrelsemöte vidare diskutera frågan.

§ 93 Ekonomi
a) Förbundsrapporter
Läget jämfört med budget för verksamhetsåret är inte alls positivt. Prognosen pekar på ett
underskott på omkring 140000 kr för verksamhetsåret 2013.
Dessutom råder det osäkerhet runt faktureringen av annonser i Modellflygnytt.
Beslutades
att
Ingela Persson kontaktar redaktören för söka en lösningen på problemet.
b) VO Elit
Det rapporterades att det uppstått problem i samband med anmälan och/eller betalning av
startavgifter till EM F3J i Turkiet. Kansliet har fått ta emot en hel del skäll i samband med
detta. Det måste klargöras att kansliet inte skall behöva ta sådant utan istället hänvisa till
ansvarig styrelseledamot.
Det rapporterades dessutom om att attesteringsrutinen inte riktigt följs där diverse fakturor
tycks skickas till VO Elit som inte är elitärenden.
Det rapporterades även om att Konstflyg förbrukat alla sina innestående medel på startavgifter
till NM i F3A.
c) VO Bredd
Det rapporterades om ett breddmöte i Jönköping.
§ 94 Rapport bredd
Det SISU-möte som utlystes till 16:e juni i Falun, men ställdes in på grund av klent intresse.
Nytt försök skall göras på samma plats i höst när utomhussäsongen är över.
Klubbledarpärmen är uppdaterat och även utlagd på webben.
När det gäller Modellflygnytt kunde det konstateras att det är önskvärt om allt material
inkommer till epostadressen red@modellflygnytt.se .
§ 95 Rapport elit
Säsongen pågår för fullt.
För tillfället finns inget särskilt att rapportera.
§ 96 Rapport utbildning
Det rapporterades om att en handfull klubbar fått ledning i IdrottOnline per telefon. Något
verksamhet inom Flygsportförbundets utbildningskommitte rapporterades det inte om.
§ 97 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 98 Nästa möte
Det konstaterades att det finns önskemål om ett bredare möte där både förbundsstyrelsen, VO
Bredd och VO Elit närvarar.
Beslutades

att

uppdra åt Ingela Persson att undersöka tid och plats för ett fysiskt möte i augusti.

§ 99 Mötets avslutande
Mötet avslutades klockan 21:15.

………
10 juli 2013
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