Sveriges Modellflygftirbund

Styrelsen

PnoroxoLL

1(2)

2019-O1-12

Protokoll 1/2019

1 12019, S 1 - S 8

Fort vid styrelsemote lordagen den l2januari 20'19,
9.00 - 10.30 pA GoTo meeting (telefonmote)

Ndnrarande:
Anders Jonsson
Ulf Hoglin
Lennart Andersson
Per Findahl
Magnus Bernroth
Mikael Hansson

(ordforande)
(vice ordforande)
(kassor)
(VO elit)
(VO bredd)
(VO bredd)

Lars Ekstedt

(kansli)
(fd ordforande)

Roland Brebdck $6

Frdnvarande:
(VO bredd)

Per Nilsson

$1 Mtitets tippnande
$2 Val av justeringsman

bes/ufades
att vdlja Ulf Hoglin tilljusteringsperson.

$3 Godkiinnande av dagordning
beslutades

att godkdnna dagordningen

$4 Godkdnnande av ftiregAende mtitesprotokoll
Tidigare protokoll bordlades.

$5 Nya frigor

a) Ftirsikringar

Magnus Bernroth redogjorde for hans forslag till brev med frigestdllningar till if
beslutades
att Magnus Bernroth kan skicka frAgestdllningarna till if....

b) F6rsdkring

av modellerna

bes/ufades
att tillfrAga Per Nilsson om han kan kontakta sitt forsdkringsbolag.

c)

Motioner til! ftirbundsmtitet

Motionerna 5r inlimnade av Patrik Gertsson som medlem i Ripa Modellflygklubb, sAvdl klubbens
styrelse som Arsmote har tagit del av motionema, och ldmnar sitt positiva yttrande for bifall av bAda
motionerna.

Motion Nr 1.
Andring av $37 lstadgarna si att den sista raden tas bort; "alla medlemmar som bedriver
model lfl ygverksamhet skall registreras av klu bben i ftirbundet"
beslutades
al{ fAraclA fArhr rn

a{+ arralA

ma+ianan

Sveriges Modellfl ygrftirbund
do

Svenska Flygsportforbundet, Box 110 16, 100 61 Stockholm
Telefon 010-476 54 71 E-post kansli@modelflygforbund.se
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Motion Nr 2
Differentiering av medlemsavgift till fiirbundet om man inte iinskar tidningen
ModellflygNytt
beslutades

att bordlagga fragan till nasta styrelsemote

d) Kontaktperson SMFF fiir den gemensamma filtdatabasen

RCFF/SMFF

bes/utades
att utse Lars Ekstedt att representera SMFF.

e)

EMFU

ijuni

bes/utades

att tillfraga Ulf Htiglin och Tomas Leijon om de kan representera SMFF.

f)

Ny omging filtansiikan mars 20'19

Transportstyrelsen reknar med att oppna ett nytt fonster ftir faftansokning fran 1 mars.
Ans<ikan kan gtilla nya faft eller kompletteringar for att fi "e]tra" hojd.

g) Prenumeration

MFN

fiir

RCFF

Medlemmar i RCFF har mojlighet att prenumerera pA ModellflygNytt for ett rabatterat pris under
2018 (200 kr). Prenumerationen hanteras av RCFF centralt
beslutades
att samma villkor galler under 2019.

g6 Ovriga frAgor
a) Svensktmodellflyg.org, ldgesrapport

Roland Breback informerade om laget i det nya Svensmmodellflyg.org. Sidan kommer att driftsettas
endera dagen.

$7 Niista miite

26 januari i Stockholm

$8 Miitets avslutande

Mtitesordforanden avslutade motet och tackade ftir deltagandet

Stockholm den 12 ianuati 2019
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Anders Jonsson
rare

Miitesordforande
Justeras

.Zt

Ulf Hoglin

Sveriges Modellfl ygfiirbund
Postadess

cJo Svensks Flygsportf6rbundet.

Box 110 16, 100 61 Stockholm
Telefon 010-,176 54 71 E-post kansl,@mod€lfygforbund.so

