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Protokoll 04/2020, § 1 - § 11
Fört vid styrelsemöte måndagen den 30 mars.
Närvarande:
•
Anders Jonsson
•
Bengt Lindgren
•
Lennart Andersson
•
Per Findahl
•
Jesper Hellström Östling
•
Magnus Eriksson
•
Mikael Hansson
•
Sten Aspenby
•
•
Frånvarande:
•
Magnus Bernroth

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

(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 Mikael Hansson till justeringsperson.
§ 4.
Föredragningslistan godkändes
beslutades
att godkänna föredragningslistan
§ 5.
Föregående protokoll
beslutades
Inga protokoll godkändes
§ 6.

Rapporter i korthet
a. Kansliet
Kansliet har skickat in en rapport över medlemmarna hur det ser ut just nu samt en
rapport över upparbetad tid.
b. VO Bredd
Jesper Hellström Östling rapporterade se nedan.
c. VO Elit
Vi tappat lite sug efter de riktlinjer som kommit från Flygsportförbundet centralt. Just nu
känns mycket tung jobbat efter de nya riktlinjerna. Vi saknar fortfarande en Visionsplan
från Flygsportförbundet. Vi saknar också en plan för den modellflyggren (F3K) som
faktiskt blivit antagen för utvecklingsmedel från RF. Sedan som sagt en analys av varför
övriga grenar inte kom med och fick del av RF utvecklingsmedel, den analysen måste
göras av Flygsportförbundet.
d. CIAM
CIAM rapporterade jag att vi skulle ha ett Zoom möte 31/3 i CIAM Bureau och
bestämma hur det ska se ut med Cat 1, Cat 2 samt Plenarmötet under året.
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e. Modellflygfält
Arbetet fortsätter nu med samarbete med Stockholms Flygsportsförbund
f. Luftrummet
Nästa möte är den 7 maj i Norrköping
g. Klubbärenden
Inga ärenden att rapportera
h. MFK Direkt
Planerar att höja avgiften 2021
i. Utbildningsansvarig
Planeringen för utbildning för att få flyga drönare är på gång avvaktar transportstyrelsen
j. Webbredaktör
Inget att rapportera
k. MFN
Material till nummer 2 efterlyses
§ 7.

Kassörens rapport
a. SMFF
80% av förfaktureringen är redan inbetalt och betalningsfrekvensen är god. Vi måste
avvakta hur COVID-19 slår mot klubbarna.
b. MFK Direkt
Inget att rapportera flyter på som vanligt.

§ 8.

Inkomna skrivelser
Inga nya skrivelse har inkommit från senaste mötet

§ 9.

Nya frågor
a. Förbundsmötet
•

Mötesform/teknik
Styrelsen beslöt att:
Mötet hålls i två delar Första delen information och diskussion samt röstning
på förslagen som kommer att läggas. Styrelsen beslöt att använda VoteIT
röstplattform. Vilket föranleder att Stadgarna måste uppdateras med
rösträtten vid icke fysiska möten.

•

Förslag från styrelsen, behov av omarbetning för att underlätta
röstning
1. Proposition om riktningsförändring av SMFF
2. Propositioner om Stadgar
3. Proposition om regelverk för modellflyg gentemot EASA nya
bestämmelser
4. Proposition Modellflygnytt
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5. Propositioner om Avgifter
6. Proposition om Tävlingsavgifter
Styrelsen beslöt att propositionerna 1, 3, 4, 5 och 6 hanteras på ett extra
förbundsmöte i november via nätet. Styrelsen vill avvakta utvecklingen i
samhället i stort och av COVID-19 i synnerhet. Styrelsen beslöt också att
det enda alternativen kommer vara Ja, Nej samt Avstår att rösta i frågan.
Personvalen kommer att tillåta att förslag på poster skickas in till
sekretariatet för förbundsmötet på adressen
medlemsfragor@modellflygforbund.se senast den 10 juni. Kandidaterna
uppmanas att göra en kort video om sig själva.
•

Hantering röster
Röstningen kommer att ske med VoteIT som endast tillåter 1 röst per
medlem. Detta är ett avsteg från stadgarna så till vida att proxy inte tillåts.

•

Talarlista
Styrelsen beslöt att inte ha en talarlista då vi inte kommer att diskutera på
det sätt som vi gör vid ett fysiskt möte.

b. Hjälpa klubbar med högre höjd på fält, höja 120m till 250-300m?
Styrelsen beslöt att informera om möjligheter att kunna begära högre höjder på
befintliga fält.
c. Kontakta klubbar där stor förändring skett på medlemsantal
VO-Bredd ska börja jobba med frågan nu när Klubbledarpärmen är klar
d. Klubbledarpärmen
Pärmen är färdig och kommer att publiceras inom kort
e. Möte med TS
Nästa planerade möte den 7 maj 2020
f. Grenavtalet
Styrelsen gick igenom grenavtalet och gjorde ändringar. Avtalet skickas nu tillbaka till
flygsport för en vända till.
g. Stadgeändringar
Kompletteras efter diskussioner med följande text: Vid icke fysiskt möte erhåller varje
klubb samma antal röster som vid ett fysiskt möte. Rösterna fördelas på lika antal
individer som röstetalet medger. En person kan endast erhålla en röst. Möjligheten till
ombudsröstning är inte aktuell vid icke fysiska möten.
§ 10.

Nästa Möte
a. Onsdagen den 22/4 18:30-20:30
b. Förbundsmötet den 11 juni Information och förberedelser
c. Förbundsmötet den 13 juni röstning
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§ 11. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Vingåker den 31 mars 2020

Anders Jonsson
Ordförande

Bengt Lindgren
Sekreterare

Justeras

Mikael Hansson
Justeringsperson
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