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Protokoll 412016,$ I - $ 17

Fdrt vid srmmrntrede med SMFFs styrelse den 8 september 2015 GoTo meeting
Nd,"varande:

o
o
.
o
.

Roland Brebick (vice ordf6rande)
Lennart Andersson (kass6r)
Lova Bannister (Vo-bredd)
M&ttias [Iammarskiold (VO-elit)
Ulf Hoglin (suppleant)
Lars Ekstedt

$1 Mdtets dppnande
UIf Hoglin h,itsade alla vdlkomna och oppnade mdtet.
$2

Val av ordlbrande 16r mOtet

beslutodes

att vfllja Utf Hoglin till motesordforande.

$3

Val av sekretelare fdr m6tet

beslumdes
rtt vAlja t an Ekstedt

$4

till

motesseketerare.

Val av justeringspenon att justera protokollet

besluades

rtt vilja lrva Bannister till justeringsperson
$5 F6red ragningslista
beslutades
att godkenna foredragningslistan

$6 Fdreglende

protokoil

beslutades

stt godkima foregAende protokoll 32016

$7 Styrelsens sammanslttning
besluades
rtt utse folj&nde befattningshavare.
a) Ordf6rande
b) Vice ordforande
c) Kass0r
d) voElit
e) VO Bredd

0
$8

Suppleant

intill l6rbundsstlmman 2017

Roland Brebeck

Ulf Hoglin
Lennart Andersson
Msttias Hammarskiold
Lova Bannister

Vaklnt

Firmatecknare

beslutades
att f. ordforande Roland Brebnck (680308-01 56) och kassor Lennart Andersson (520401-4873) att teckna
Sverige Modellflygforbund firma var for sig.

Sveriges Modellllyg{brbundet, Box 7689, 103 96 STOCKHOLM, Tetefon 010-4?6 64
E-post kausli@modelfl ygforbund. se

7l

Modellllygt6rbund

Sveriges

Styrelsen

Protokoll4/2016
beslumdes
att Lsrs Ekstedt kan attester fakturor upp

2016-09,08

till

2Q)

5000 kr samt VTAB och Posten

$9 Ekonomi
Lenlart Andersson npporterade att likviditeten

ar god samt att alla gamla "surdegar" numera

ir

hanterade

Resultatet ser tillfredstillande ut

$10 Kansli-iirenden
Medlemmar

a)

Medlemmar i IdrottOnline: 3836

b)

Klubbirenden
beslumdes

att godkelra ansdkan frin fOreningen: Sk0vde RC- och Flygsimulator Fdrening SRSF
beslutades

rtt foresll forbundsmotet 2017 att anpassa

SMFFS stadga

till FSFs stadga; I o medlemmar istiillet firr

5

medlemmar.

c)

Ovrigt
Kortprintem har yarit inne pi Oversyn

$11 Modellflygnytt
Lova Bannister meddelande att MFN-3 kommer att skickas ut till medlemmarna under vecka 38

$r2

a)

vo

Etir

Friflyg
Swedisb cup med 4 virldscup tavlingar har precis genomf6rts med ca t 50 deltagare. Svenska piloter har
deltagit Pe ett antal intemstionella tiiylingar med bra resultat. Per Findahl ligger trea totalt och Robert
Hellgren samt Kosma Huber lterfinns ockai topp tio. SM iir avgjort i klasserna FIA och FlB. En positiv
trend dr att de nya FAI klasserna lockar en del nya piloter och inte bara dubblerande piloter frln de andra
klassema. EM kommer avgoras i Serbien i Augusti och Sverige stiller upp med tre fulla lag med goda
medalj chanser.

b)

Linflyg
VM har genomforts i Australien. Sverige

representerades av ett lag i teamrace. Tyvdn yar det en del strul
med resan och materialet varfor resultatet inle blev som forviintar. SM kommer avgdras i Vesteres i Augusti
och NM kommer hillas i Danmark senare under sommaren. Svenska piloter kommer att deltaga pa
virldscuptivlingar senare under sdsongen i Stunt, teamrace och combat.

c)

Radioflyg
Svirt att hllla koll p6 hela radiogrenen. Ett emne att diskutera vidare pi kommande styrelsemoten, har vi
riitt struktur for bAsta mojliga framdrift?

d)

Pylon
Eurotouren pigir och de svenske hiller h6g niv6 med fyra piloter topp 12. Pa SM sattes ett nytt nordiskt
rekord 54,03 sek av Gunnar Broberg.

e)

Segelflyg

I F3K har ett anal piloter t4vlat i viirtdscupen (WC) och

en WC tiivling har genomf6rts i Sverige. Mattias
Hammarskiold ligger trea i tot&la cupen. SM har genomforts och med det er ockse hndslaget fdr VIU 2017
ktart.
SM i F3B har avgo(s och even der 6r laget f6r \&1 2017 klart. Pasi Vaisanen tog hem segern i den senaste
WC tiivlingen och Thomas Johansson blev trea.
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$13 Nordiskt m6te
beslumdes

rtt

utse Mattias Hammarskiold och Bengt-Olof Samuelsson som delegater

$14 VO

till nordisk m6tet

Bredd

Broschyren iir f6rdig och levereras till kansliet vecka 38 eller 39. Vi har kopt loss originalet si vi kan g<!ra
indringar och uppdateringar lopande och trycka nytt.
Breddmote 8 okt &ir da leggs upp en ptan for altiviteter
- Hobbymessan
- Utbildning till klubbama

- Tidningen
- Hemsidan
- Klubbledarpirmen
Fler personer som kan hj6lps

till i Breddgruppen

behOvs, bra idder finns men ej resuser att genomf6ra

g15 Ovriga frlgor
Inga Ovriga frlgor 6rellg
$16 Nf,sta Mdte

L0rdagen den 17 september kl. 10.00 pe l&ottens hus.
beslundes
att bjuda in valberedningen till nesta mote

$17 M6tets avslutande
Motesordforanden avslutade motet och tackade ftir deltagandet.

Stookholm den 8 september

r'4

Ulf Hoglin
Motesordf0rande

16

-lr,^U,e(
I.6rs Ekstedt
Sekreterare

Justeras

Lova Bannister
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