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Protokoll 1012019, S 1 -S 12

Fort vid styrelsemote torsdagen den 9 oktober 19-21 pe GoToMeeting

Narvarande:
(ordforande)
(vice ordforande)

Anders Jonsson
Bengt Lindgren
Lennart Andersson
Magnus Eriksson
Mikael Hansson

(kasstir)
(VO-Bredd)
(redaktor)
(kansli)

Lars Ekstedt
Frenvarande:

(VO-Bredd)

Jesper Hellstritm Ostling
Magnus Bernroth
S

1.

S

2.

(webbredaKo0

Maitets tippnande

Ordforanden halsade alla valkomna och tippnade motet.
Val av justeringsperson att justera protokollet

bes/utades
att velja Bengt Lindgren till justeringsperson.

S3.

Ftiredragningslistangodkandes

beslutades

att godkanna ftiredragningslistan
S

4.

Fiiregiende protokoll

bes/ulades
att bordlegga protokoll 8 och 9/2019
S

5.

Rapporter ikorthet
a. Kansliet

Lars meddelade att arkivet i Norrkoping 5r nu genomgAnget och uppdaterat. Nagra
timmars arbete kvarstar.
beslutades
att spara 5 over ex av varje nummer av ModellflygNyft.
Det gar att rapportera medlemmar for 2020 i ldrottOnline samt anstika om
TaUingslicens.
Priset ftir FA|-licens 5r dnnu inte faststallt for 2020. Beraknas goras i borlan december

b.

VO Bredd
Klubbledarparmen diskuterades och hur den skall distribueras. Stone breddaktiviteter.
under vinterhalvAret diskuterades.
bes/utades
att ansla medel till Boson flygningarna pa Annandag .iul.
att ansla medel till flygningar i Bodenge den 23 februari.
att Bengt Lindgren och Lennart Andersson representerar SMFF i Vax.io den 18 januari
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vo

Etit
VO Elit styrelsen har beslutat att vi inte planerar nagot mote/traff for Elitpiloterna iAr
eller i borJan av 2020. Anledningen ar framst att vi fitt in vdldigt fA forslag pa vad motet
ska innehAlla och vi har redan fren borjan sagt att vi inte kommer att hella ett mote utan
en bra agenda. Sa istallet siktar vi pa nAgot bra till hosten 2020

c

En viktig regeltindring som kommer galla generellt fran 2020. Den gdller att man nu.fir
ta med en extra kvinnlig tevlande ilandslagen som aker, som en bonusdeltagare. Viktigt
ocksa for var framtid att tanka till sa vi far med fler kvinnor i sporten.
15:e november, Deadline for ansokan om bidrag for lnternationell tavling 20't9
1: a december, (Senare for FgU Drone raclng) Deadline for Landslagsbidrag
Under hosten kan alla grenar ocksa tenka pA om n6gon ny medlem i Elitgruppen ska
leggas till for 2020.

d.

crAM

e.

Modellflygfilt

f.

Luftrummet

g

Klubberenden

15:e november, Deadline for Pelle/Kansliet att skicka in till CIAM' FAl.
15:e november, Deadline for de som tenkt soka bidrag for lnternationell tavling 2019

En begdran har Balsta MFK har inkommit om hogre luftrum
Bengt tar fragan
Bengt kommer att deltaga i Transportstyrelsen luftrumsbrukarmote den 23 oKober

lnga klubbdrenden

h.

MFK Direkt
Lite fdrre medlemmar i Ar. Flera medlemmar har gatt till andra klubbar

Utbildningsansvarig
Bengt att hade inget att rapportera

Webbredaktiir
lnget att rapportera

K.

s6.

MFN
ModellflygNytt nummer 4 dr pA vdg ut. TjocK nummer. Adresslistorna skall till tryckeriet
senast den 11 november.
Mikael Hanson meddelade att han avgar som redaKor isamband med forbundsmotet i
mars

Kassairens rapport

a.

SMFF
Sista omgangen fakturor gar ut i slutet av oktober. Resultatmessigt blir det forlust 2019
Fane medlemmar och okade kostnader.

b.

MFK DireK
lnget att rapportera
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lnkomna skrlvelser

a.

lnga

Nya fragor

a.
b.

Rapport

frin mtite med Transportstyrelsen

Bengt rapporterade fran m6tet med Transportstyrelsen tillsammans med RCFF. Det blir
ett nytt m6te den 3 december.

lnfair ordfiirandekonferens
Allman diskussion

c

Olle Laivborg bidrag fiir Kinatdvllng
Diskuterades hur ett sedant bidrag skulle kunna se ut
beslutades

att ansla 5000 kr frAn juniorbidraget
att ft6ga IMAC om de kan bidra med 3000 kr
att fraga VO-Elit om de kan bidra med 3500 kr for intemationell tiivling

ss.
s 10.

Ovriga frigor
lnga tivriga frlgor fanns
a. lnga ovriga frAgor foreBg

S

11.

Nasta Miite

S

12.

Mtitets avslutande

Onsdagen den 4 december kl. 19.00 pa GoToMeeting

Ordforanden avslutade motet och tackade for deltagandet.

Stockholm den 9 oktober 2019
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Anders Jonsson
Ordforande

rs Ekstedt
Sekreterare

Justeras

dg

n

Justeringsperson
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