Protokoll nr 3 verksamhetsåret 2016/2017, fört vid telefonmöte i SMFF

Datum: onsdagen den 22 juni 2016
Tid: 19.00 – 20.30
Deltagande: Claes Wahlund, ordf, Roland Brebäck, vice ordf, Lennart Andersson, kassör, L
Ulf Höglin, suppleant, Lars Ekstedt, SMFF kansli, adjungerad
Ej deltgande: Lova Bannister, anmält förhinder, Mikael Hammarskiöld, VO Elit, ej anmält
förhinder.

$ 1. Mötet öppnas.
Ordföranden hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
$ 2. Val av justerare
Mötet valde Lennart Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll
$ 3. Godkännande av dagordning.’
Mötet godkände den föreslagna dagordningen
$ 4. Föregående protokoll.
Styrelsen arbetar vidare med planeringen av mötet i september i Aeroseum. Information skall
läggas ut på hemsidan, Lova Bannister ansvarar för detta.
Utöver de möten som fastställs i protokoll Nr 2 skall styrelsen träffas i samband med EMtävlingarna i air combat som äger rumm i Orsa den 13 augusti.
Därefter godkändes föregående protokoll och lades till handlingarna.
$ 5. Sanktionering av tävlingsfält.
Styrelsen beslöt sanktionera fältet Tallhed i Orsa som plats för EM i air combat tiden 9 – 13
augusti 2016.
$ 6. Ekonomiärenden.
Lennart Andersson informerade om att alla gamla ärenden är avslutade.
Förbundets ekonomi är i ordning och likviditeten god.
Utestående fordringar skall gås igenom av kassören och ordföranden
Styrelsen, revisorerna och grenansvariga får nu månadsrapporterna.
$ 8. Kansliärenden.
Alla medlemskort är utskickade med mycket få returer vilket indikerar att adressregistret är i
ordning.
MFK Direkt.
Årsredovisning och årsmötesprotokoll för 2015 skall tas fram. Lennart Andersson tar fram
MFK Direkts stadgar. MFK Direkts styrelsesammansättning ska följa klubbens stadgar.

SMFF ska ta över ekonomifunktionen från Robert Sundström när ett justerat årsmötesprotokoll föreligger.
Lars Ekstedt informerade om att kansliet flyttar till Idrottens Hus i Stockholm i juli månad.
Ulf Höglin kontaktar följande klubbar för att fastställa om de önskar kvarstå i SMFF: Valbo
flygklubb, Stockholms inomhus MFK, Stenstorps MFK, Hjo MFK, Avesta RC-klubb, Aces
MFK, Stora Mellösa MFK, Sollefteå MFK, Radioflygklubben Crash, Orust MFK, MFK
Exvolare.
$ 9. VO Elit
Ingen rapport från VO Elit har lämnats inför mötet.
$ 10. VO Bredd
Ingen rapport från VO Bredd har lämnats inför mötet.
Arbetet med informationsbroschyren ska följas upp av Claes Wahlund
$ 11. Övriga frågor
Ulf Höglin tog på sig uppgiften att svara Trelleborgs MFK betr FSF och SMFF remissvar
angående flygning med drönare och modellflygplan.
$ 16. Mötets avslutning
Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse o önskade samtliga en trevlig sommar.
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