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Sveriges Modellfl ygftirbund

Sty.elsen

Protokoll 2/2019

2019-O1-26
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PRoroKoLL 22019, S 1 -S 11
F6rt vid styrelsemote ldrdagen den 26 ianuari 2019,
10.00 - 16.30 pA KSAK/FSF pA Gustavslundsvdgen 137 Alvik Bromma

Ndrvarande:
Anders Jonsson
Ulf Hoglin
Lennart Andersson
Per Findahl
Per Nilsson
Jesper Hellstrom Ostling
Magnus Bernroth
Mikael Hansson

(ordforande)
(vice ordfdrande)
(kassor)
(VO elit)
(VO bredd)
(VO-Bredd)
(VO bredd)
(VO bredd)

Lars Ekstedt

(kansli)

FrAnvarande:

$1 Mtitets tippnande
Val av justeringsman
beslutades
aft velja Per Nilsson tilljusteringsperson

$2

$3 Godkiinnande

av dagordning
beslutades
att godkanna dagordningen.

$4 Godkiinnande

av ftiregaende mtitesprotokoll
Tidigare protokoll bordlades.

!5

Rapporter

a)

Kansliet

Lars Ekstedt rapporterade om problemen med licensmodulen ntir det gdller SWE-nummer
Tar mycket tid att registrera manuellt och RF er inte behialpliga.
bes/utades
att Lars utarbetar ett fdrslag till forbundsmotet angAende anvdndandet av SWE-numret i

ldrottonline.

b)

VO Bredd

Arbete med verksamhetsberattelser och verksamhetsplan pagAr

c) vo Elit
Per informerade om de olika landslagen. Tva landslag tavlar ier utom Europa, Pylon och Friflyg
Arbete med verksamhetsberettelser och verksamhetsplan pAg6r.

d)

crAM

Per rapporterade om det kommande motet i Lausanne

e)

Modellflygfiilt

lnget att rapportera
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f)
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Luftrummet

lnget att rapportera

g)

Klubbirenden

Lars redovisade klubbstatistik.
bes/ufades
att Lars tar fram forslag till atgardsplan

h)

,ttFK Direkt

lnget att rapportera

i)

Utbildningsansvarig

lnget att rapportera.

j)

Webbredakttir

lnget att rappoftera

K}

MFN
Mikael Hansson presenterade utgivningsplan for 2019- 5 nummer

$6 Kassiirens rapport

a)

SMFF
Kassdren presenterade ett prelimrnart bokslut. Diskuterades hur faKureringsprocessen skulle kunna

fcirenklas.

bes/utades
att Lennart och Lars tar fram ett ftirslag.

b)

MFK Direkt

lnget att rappo(era.

57 lnkomna skrivelser
lnga skrivelser f6relAg

$8

Nya

a)

frigor
lnkomna motioner

Motionerna dr inlSmnade av Patrik Gertsson som medlem i Ripa Modellflygklubb, saval klubbens
styrelse som arsmote har tagit del av motionerna, och lemnar sitt positiva yttrande for bifall av bAda
motionerna.

. Motion Nr 1.
Andring av $37 I stadgarna sa att den sista raden tas borti "alla medlemmar som bedriver
modellflygverksamhet skall registreras av klubben i fairbundet"
Tidigare beslutat
att f6res6 fdrbundsmotet att avslA motionen.

.

Motion Nr 2
Differentiering av medlemsavgift till fdrbundet om man inte tinskar tidningen ModellflygNytt
bes/ufades
att foresla forbundsmtitet att avslA motionen.

b)

Fiirsakringsfregor

Magnus Bernroth rapporterade fren kontakterna med if. Per Nilsson hade inget att rapportera om
kontaKerna a eende saHorsAkri
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c) Tlvllngrllcenrr
Diskut€rades om samuiga grenar ska ha samma typ av licenser som RC.

d)

Sv.Nktmodellllyg.ory, att giira llsta

bes/ufades
att Bengt Lindgren hantarar svenskMellf,)rg.org.

o)

ilodrllf,ygnylt so

besrurades
att Mikael Hansson tillsammans m€d Bengt Lindgren hantorar svensktrnodellflyg.org.

f)

Gardsklpper,avglller

Lars Ekstodt rcdogiorde

6r

SMFF:S koshad€r fti,r Cardskipper.

59 Ovrlgattgor
lng6t 6wiga ttgor ftirel6g.

Sto

Nelta mti&

23 februari i BodengE

!f

t

itt

ts flslutande

Mdtesord6randen avslutade m6tet och tad€de for

dd&andet.

Stockholm den 26 januari 2019

*wl

And€B Jorcson
Ivl6tesordftirende

Sekreterare

Justems

&

Per Nilsson
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