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Protokoll 03/2020, § 1 - § 6
Fört vid styrelsemöte söndag den 15 mars.
Närvarande:
•
Anders Jonsson
•
Bengt Lindgren
•
Lennart Andersson
•
Magnus Eriksson
•
Mikael Hansson
•
•
Frånvarande:
•
Magnus Bernroth
•
Conny Ulvestaf
•
Jesper Hellström Östling
•

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

(webbredaktör)
(VO-Elit)
(VO-Bredd)

§ 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 Mikael Hansson till justeringsperson.
§ 4.
Föredragningslistan godkändes
beslutades
att godkänna föredragningslistan
§ 5.

Förbundsmöte
a. Enligt stadgar senast 15 april, handlingar 3 veckor innan.
Styrelsen beslöt att senarelägga förbundsmötet till den 13/6-2020 pga Corona-19
viruset som härjar i samhället för närvarande
b. Web möte eller fysiskt möte?
Styrelsen diskuterade ingående för och nackdelar med de olika typerna av möte. Fysiskt
möte kom styrelsen fram till att det kan genomföras tidigast i början på september. Med
Online möte kom styrelsen fram till efter en diskussion om säkerhet och
röstningsförfarande att det tidigaste datumet är den 13/6-2020. Styrelsen vill avvakta
FSF årsmöte som kommer hållas april månad enligt den senaste informationen.
Beslut: Styrelsen beslöt att det enda rimliga är ett Online möte den 13/6-2020
c. Teknisk plattform
Beslut: Styrelsen beslöt att avvakta med den tekniska lösningen till efter FSF
årsmöte.
d. CIAM
Styrelsen noterade att CIAM ställer in alla evenemang mellan den 16-03—20-04-20
e. Handlingarna till årsmötet
Sveriges Modellflygförbund
c/o Svenska Flygsportförbundet, Flygets hus, Gustavslundsvägen 137; 5 tr, Alvik Strand, Bromma
E-post: kansli@modellflygförbund.se, Hemsida: www.modellflygforbund.se, Telefon: +46 10 476 54 71
Org.nr:825000-8532

Sveriges Modellflygförbund
Styrelsen
Protokoll 03/2020

2020-03-15

2(2)

Beslut: Styrelsen beslöt att handlingarna ska anpassas för att vi ska kunna fatta
besluten snabbare under det digitala årsmötet. Styrelsen kommer att i
mellantiden starta upp en sida för att diskutera handlingarna. Nominering av
kandidater under mötet kommer förtydligas av styrelsen hur det ska gå till.
§ 6.

Nästa Möte
a. Styrelsemöte 30/3-20
b. CIAM Inställt

Vingåker den 15 mars 2020

Anders Jonsson
Ordförande

Bengt Lindgren
Sekreterare

Justeras

Mikael Hansson
Justeringsperson
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