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Protokoll 02/2020, § 1 - § 12
Fört vid styrelsemöte lördag den 8 februari och söndag den 9 februari.
Närvarande:
•
Anders Jonsson
•
Bengt Lindgren
•
Lennart Andersson
•
Conny Ulvestaf
•
Jesper Hellström Östling
•
Magnus Eriksson
•
Mikael Hansson
•
•
Frånvarande:
•
Magnus Bernroth

(ordförande)
(vice ordförande)
(kassör)
(VO-Elit)
(VO-Bredd)
(VO-Bredd)
(redaktör)

(webbredaktör)

§ 1.
Mötets öppnande
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
§ 2.
Val av sekreterare att justera protokollet
beslutades
att välja Bengt Lindgren till sekreterare.
§ 3.
Val av justeringsperson att justera protokollet
beslutades
att välja Magnus Eriksson till justeringsperson.
§ 4.
Föredragningslistan godkändes
beslutades
att godkänna föredragningslistan
§ 5.
Föregående protokoll
beslutades
att godkänna protokoll 01- 2020
§ 6.

Rapporter i korthet
a. Kansliet
Kansliet har skickat in en rapport över medlemmarna hur det ser ut just nu.
b. VO Bredd
Jesper Hellström Östling rapporterade om kommande flygningar i Borlänge. Arbetet
med handboken redovisas på annan plats i protokollet
c. VO Elit
Conny Ulvestaf redogjorde för arbetet i VO-Elit. Verksamheten ligger just nu hos de
enskilda piloterna för att komma förberedda till säsongsstarten
I
Elitgruppen för 2020 är nu fastställd och omfattar 41 piloter
II 3 stycken nya stora grabbar under året. Inbjudes till Årsmötet. Dessa är
Magnus Söderling och Martin Larsson (båda friflyg) samt Magnus Hedlund
(RC segel)
III Planeras att hålla ett utvecklingsläger för landslagen under hösten 2020
Mera information om elit hittas på http://www.modellflygforbund.se/Elit/Dokumentarkiv/
Resebidragen för 2019 är utbetalda och listan för stora grabbar kommer att uppdateras
under februari månad och distribueras/publiceras under Elit.
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d. CIAM
CIAM:s ordförande har efterlyst anbud på CAT 1 evenemang. Verkar som att det är få
sådana som har ansökts för de kommande åren.
e. Modellflygfält
Arbetet fortsätter och kommer intensifieras nu till senvinter/våren.
f. Luftrummet
Nya möten under våren
g. Klubbärenden
Inga ärenden att rapportera
h. MFK Direkt
Planerar att höja avgiften 2021
i. Utbildningsansvarig
Inget att rapportera
j. Webbredaktör
Inget att rapportera
k. MFN
Arbetet fortskrider med nummer 1 samt en diskussion om framtiden. Portot stiger och
materialbristen är påfallande då det gäller det som skulle kunna kallas baskunskap i
modellflygning och inte enbart de modeller som ligger i den absoluta extremitets nivån.
Medlemmar efterlyser det enkla och det som är grundläggande inom verksamheten.
§ 7.

Kassörens rapport
a. SMFF
Lennart Andersson gick igenom resultat- och balansräkning. Han konstaterade att 2019
blev en förlust -10 000kr. Det konstaterades att de poster som missades var kansli som
blev dyrare än vad budgeten förutsatte. Styrelsen tar till sig detta och utvärderar ett
effektiviseringsprogram för att kunna optimera kostnaderna bättre.
b. MFK Direkt
Inget att rapportera, flyter på som vanligt.

§ 8.

Inkomna skrivelser
Inga nya skrivelser har inkommit från senaste mötet

§ 9.

Nya frågor
a. Förberedelser inför mötet med FSF
Styrelsens frågeställningar inför mötet med FSF ordförande och generalsekreterare.
Mötet var planerat till att vara under 2 timmar men det tog i verkligheten 4,5 h och
diskussionerna gick höga om följande ämnen
• Strategi 2025
• Funktionen och var passar grenförbundet modellflyg in i planerna
•

Ekonomiskt bidrag till verksamhetsutveckling och underhåll av befintlig
verksamhet

•

Tävlingsärenden och hur äganderätt och förvaltning av tävlingsverksamheten
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Styrelsen uppfattade mötet som konstruktivt även om inte alla frågeställningar
fick sina svar. Styrelsen kom fram efter diskussioner inom sig att vi inte helt delar
den inslagna vägen och redovisade synen från FSF representanter. Styrelsen
finner att det finns en agenda som inte är offentlig och som strävar efter en
omstrukturering av FSF och dess framtida fortskridande.
b. Dokument till förbundsmötet
Styrelsen tar fram följande dokument till förbundsmötet
• Verksamhetsberättelse
• Ekonomiskberättelse
• Verksamhetsplan
• Propositioner om Avgifter
• Propositioner om Stadgar
• Proposition om riktningsförändring av SMFF
• Proposition om Tävlingsavgifter
• Proposition om regelverk för modellflyg gentemot EASA nya bestämmelser
c. Sammanställning av frågor till klubbarna
Styrelsen började arbeta med svaren och kom fram till att tiden att analysera detaljerna
var för kort varvid vi gjorde en grov genomgång och beslutade att fortsätta före årsmötet
med analys och utvärdering av svaren. Redovisning kommer på förbundsmötet.
d. Projektansökningar FSF
De tre projekt ansökningar som styrelsen arbetat fram beslutades att skicka in till FSF
för att erhålla dessa för utveckling av verksamheten under 2020 och 2021.
e. Klubbledarpärm
Klubbledarpärmen genomgicks och styrelsen gav sina synpunkter och pärmen blev
godkänd och kommer att publiceras när den är editerad. Styrelsen tackar Jesper och
Magnus för ett utomordentligt genomfört projekt.
f. SMFF:S budgetmöte 2020, pengar från RF/FSF
Kassören redogjorde för budgeten och styrelsen accepterade budgeten med diverse
smärre korrektioner. Osäkerheten i budgeten är medlemsantalet och utvecklingen i
medlemsfrågan. Styrelsen uttalade att arbetet under 2020 måste inriktas på att sprida
information om vad vi gör och hur vi kommer fram till med informationen till
medlemmarna.
g. Framtiden för SMFF, diskussioner
Styrelsen diskuterade framtiden inom SMFF och hur vi ska kunna komma med en
förändring av verksamheten för att komma vidare och stoppa den minskande trenden av
klubbar och medlemmar som registrerar sig i SMFF.
h. Medaljer inbjudningar
Stora grabbar:
Magnus Söderling, FriFlyg
Martin Larsson Friflyg
Magnus Hedlund RC segel
Förtjänsttecken:
Thomas Leijon Flygsports Silvermedalj Luftrumsarbete
Ulf Höglin Flygsports Silvermedalj Luftrumsarbete
Rolle Brebäck Flygsports Silvermedalj För sitt arbete som ordförande
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Magnus Bernroth Brons
Isak Hollman tävlingsplaketter Guld på platta
Olle Lövborg tävlingsplaketter Guld på platta
Emil Augustsson för att arrangera SM veckan 2019
i. Stadgeändringar
Kompletteras efter diskussioner texten som ska presenteras förbundsmötet
j. Hantering godkända fält, nya och ändringar
Styrelsen beslutade att ta fram nya rutiner för att hantera ansökningar och godkännande
av flygfält samt ändringar. Arbetet beräknas vara klart under våren 2020
k. Raket in i SMFF
Styrelsen ser inga problem med att välkomna raketer i de klasser som FAI har för
närvarande. Större raketer med större drivladdningar kan vara en utmaning och måste
undersökas vidare.
l. Samarbete med AoH
Styrelsen bedömer att det för närvarande inte finns några realistiska förutsättningar för
att genomföra projektet.
m. Uppdrag från senaste förbundsmötet
Styrelsen fick i uppdrag att se över paragraf §37. Styrelsen anser att uppdraget är
slutfört efter att styrelsens förslag till stadgar presenteras
n. Molntjänst
Styrelsen noterar att vi saknar en molntjänst för att arkivera och utbyta information och
data mellan och arkivera data för framtiden. Styrelsen gav Bengt Lindgren i uppdrag att
skaffa Office 365 företag den enklaste versionen.
o. Försäkringen
Blankett för anmälan av försäkringsskador ska tas fram och läggas på hemsidan för att
underlätta hanteringen av försäkringen.
p. Annonspriser för MFN 2020
Styrelsen beslöt följande annonspriser för 2020:
Helsida
2 000kr
Halvsida 1 000kr
Kvartssida 500kr
Vid annonsering i alla (4) nummer erhålles en rabatt på 50%. Avgiften inkluderat även att
annonser publiceras på forumet Svenskt Modellflyg.
§ 10.

Övriga frågor
a. Ripa
Styrelsen konstaterar att Ripa modellflygklubb fungerar på ett alldeles utmärkt sett och
jobbar efter sina resurser. Styrelsen tackar Ripa MFK för sitt goda arbete i modellflygets
anda.

§ 11.

Nästa Möte
a. Lördagen den 21/3 på förmiddagen
b. Förbundsmötet den 22 mars i Alvik
c. FAI möte den 3-4 april Lausanne
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§ 12. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Vingåker den 10 februari 2020

Anders Jonsson
Ordförande

Bengt Lindgren
Sekreterare

Justeras

Magnus Eriksson
Justeringsperson
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STRATEGI 2025
En del av den samlade Idrottsrörelsen

FASER I FÖRÄNDRING

Reaktion

Engagemang

Motstånd

Omställning

RESANS GÅNG

Vision

Motivation

Kompetens

Resurser

Plan

Framgång!

MISSION

SMFF Sveriges organisation
för promota Modellflyg för
tävling och rekreation

VISION

En möjlighet för alla att
deltaga i modellflyget inom
tävling eller rekreation för en
rimlig kostnad

VÄRDEGRUND
FÖRSTA DELEN

VÄRDEGRUND
ANDRA DELEN
Tillgänglighet

Lojalitet

Demokrati

Värdegrund

Respekt

Jämställd

Glädje

HUR KOMMER VI DIT

VÅRA VÄRDEORD
Tillgänglighet


Vi möjliggör utövandet av
Modellflyg



Vi välkomnar alla i våra
föreningar oavsett om man är
aktiv flygsportare eller supporter



Vi verkar för tillgänglighet på våra
arenor

Demokrati

Jämställd



Vi verkar i en demokratisk process



Alla deltar på lika villkor



Vi har ett arbetssätt som
säkerställer att allas röster är lika
värda



Alla får vara med och vara
delaktiga efter sina
förutsättningar



Demokratisk fostran om hur
samhället och föreningslivet
fungerar och dess grunder



Vi motarbetar alla former av
diskriminering oavsett vad det
beror på



Alla är välkomna oberoende av
kön, etnisk bakgrund och sexuell
läggning

VÅRA VÄRDEORD
Glädje


Förverkliga en dröm



Utvecklas som person



Skapa aktiviteter som bjuder in
nya, gamla och blivande
medlemmar

Respekt


Vi respekterar varandra, våra
föreningar och demokratiskt
fattade beslut



Vi möter varandra med öppet
sinne



Vi har förståelse för flyggrenarnas
olika förutsättningar



Vi samarbetar på marken och i
luften

Lojalitet
 Följa de av förbundsmötet
skapade stadgarna
 Följer demokratiska beslut
 Följer den hierarkiska
beslutsordningen.

VAR ÄR FOKUSOMRÅDENA
Att utveckla föreningar
Att utveckla och bevara landslag i världsklass
Att tillgängliggöra arenor och luftrum för
utveckling av verksamheten
Att stärk stödorganisation runt framtida
utveckling

ATT UTVECKLA FÖRENINGAR
MÅLBILD 2025
• Föreningar ska ha genomgått sina stadgar enligt RFs riktlinjer samt vid behov uppdaterat
• Föreningarnas ungdomsverksamhet möjliggör att kunna rapportera in aktiviteter (LOK)
• Föreningar skapar sig en förståelse om vikten av att kontinuerligt utveckla verksamheten för att möta nya
utmaningar gärna i samarbete med SISU IU
• Föreningar som arbetar mot
• Att ha en jämn könsfördelning i sin styrelse
• Att ha en sammansättning av medlemmar som reflekterar samhället de befinner sig i
• Ger alla oavsett kön, ålder, religion och etnisk bakgrund samma förutsättningar att utöva
modellflygets olika grenar
• Att erbjuder lokala tävlingar under förenklade former
• Att stimulera medlemmars intresse och vilja till engagemang
• Att ha stimulerande ledare som är välutbildade

VEM GÖR VAD
SMFF

Föreningen

o Utveckla och genomföra tävlingsformer för motionsoch breddverksamhet – med fokus på billigare
tävlingar

o Genomföra de framtagna tävlingarna och ge feed
back på hur de fungerar
o Genomföra träningsformerna

o Utveckla och sprida träningsformer
o Delta i utbildningar
o Delta i utvecklingsarbetet kring flygsportens
utbildningsstruktur

o Ha ledare inom olika modellflygavsnitt

o Utbilda ledare inom flygsportspecifika områden

o Arbeta aktivt kring flygsäkerhet

o Utbilda och stöda föreningar kring flygsäkerhet

o Arbeta med jämställdhet och rekrytering

o Inkludering – jämställdhet - rekrytering

ATT UTVECKLA LANDSLAGEN
MÅLBILD 2025
• Hela Sverige skall känna till vår världsklass
• Modellflyget har fått förutsättningar att utveckla sina landslag
• Alla tävlingsdiscipliner har definierade elit och talangprogran

VEM GÖR VAD
SMFF

Piloten

o Utveckla tävlingsformer för att
supportera elitverksamheten
o Ta fram en utvecklingsplan för
landslagsverksamheten kopplat till
RF/SOK kravmall
o Bedriva pilotutveckling – enligt
utvecklingsplanen från nybörjaren
till elit
o Informera om förebilder

o Tävla i de rekommenderade klasserna
o Följa och tillsammans med tränaren lägga
upp korta och långa mål för utvecklingen
o Informera om vilka framsteg som görs i den
egna utvecklingen

ATT UTVECKLA VÅR ARENA
MÅLBILD 2025
• Vi bedriver ett aktivt arbete med att skapa erforderliga arenor för
verksamheten
• Vi har ändamålsenliga föreningslokaler som delas av fler föreningar
• Vi bedriver ett aktivt arbetet med att ställa om till miljövänlig utrustning
(ljud, buller, luft)
• Vi stimulerar verksamhet att ha minsta möjliga påverkan på miljö och klimat

VEM GÖR VAD
SMFF

Föreningarna

o Delta med expertkunskap till policy
för arenakrav och tillgång till luftrum
o Delta i arbetet med opinionsbildning
för arenor och luftrum
o Övervaka lagar och bestämmelser
och bidra med expertkompetens
o Verkar för att registrerade fält
behåller eller förbättrar sin status

o Följer policy för arenor och luftrum
o Delta i arbetet med opinionsbildning för
arenor och luftrum på lokala planet
o Följer lagar och bestämmelser
o Uppdaterar data för registrerade fält

• Vi samverkar om:
•
•
•
•

•
•
•
•

EN STARK, SAMMANHÅLLANDE
ORGANISATION
MÅLBILD 2025

Träning
Utveckling
Utbildning
Tävling

Vi skapar gränsöverskridande nätverk som håller ihop organisationer
Vi har en modern teknisk plattform för information och möten
Alla medlemmar i föreningarna har kunskap om SMFF funktion
Vi arbetar med internationella frågor och regelverk

VEM GÖR VAD
SMFF

Föreningar

o Delta i arbetet för att skapa tydliggöra
roller, ansvar och mandat för
stödorganisationen - SF, SDF och
grenförbund
o Delta i arbetet för att ta fram
samverkansformer och arbetssätt för
stödorganisationen som helhet
o Delta i arbetet att skapa ett
intressepolitiskt program för nationellt
och internationell påverkansarbete för
flygsportens förutsättningar samt
spridning

o Utnyttja stödorganisationen - SF, SDF och
grenförbund
o Utnyttja samverkansformer och
stödorganisationen som helhet
o Att sprida det intressepolitiskt program för
nationellt

VÄGEN FRAM
2020

2021

2022

Stärka föreningar

Skapa förståelse
för resan

Föreningsträffar som
hanterar program för
föreningsutveckling

Uppföljning av
föreningsutvecklingen

Landslag i världsklass

Utveckla elit och
talang program

Informera om
utvecklingsprogramme
n

Uppföljning av
programmet

Tillgängliga arenor
och luftrum

Skapa en
samverkansgrupp

Genomföra
information om
luftrums programmet

Skapa en arena
plattform

En stark
sammanhållen
stödorganisation

Utveckla en
samarbetsform
som fungerar

Skapa vägledande
information för
utveckling och
intresseprogram

Uppföljning av
stödorganisationens
utveckling

2023

2024

2025

Utveckla
arena
plattformen

VAD KAN GÅ SNETT

NYCKEL FAKTORER
• Förändringar tar tid och kan endast
uppnås med förståelse av
• Varför ska vi ändra
• Förbättringarna ska synliggöras
• Utan att alla är med ingen
förändring
• Vägen till var vi är har tagit tid att
ändra tar dubbla tiden

• Yttre påverkan kan skapa frustration
• Myndighetsbeslut kommer skapa
panik
• En dag ett ögonblick ger ingen
förändring uthållighet behövs
• Samma mål och bild i hela
organisationen

VAD ÄR GRENFÖRBUNDENS ROLL
FSF

FSF->SMFF

Klubbarna
kommer
Med

Solo

Samverkan

Borgar för
SMFF undergång

