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Protokoll 05/2020, § 1 - § 11
Fört vid styrelsemöte måndagen den 22 april.
Närvarande:
•
Anders Jonsson
•
Bengt Lindgren
•
Lennart Andersson
•
Jesper Hellström Östling
•
Magnus Eriksson
•
Mikael Hansson
•
Sten Aspenby

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

•
•
•

(webbredaktör)
(VO-Elit)

Frånvarande:
Magnus Bernroth
Per Findahl

§ 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
Att godkänna protokoll från den 20200315 och 20200330
§ 6.

Rapporter i korthet
a. Kansliet
Påminnelse till klubbarna resulterade i ca. 100 medlemmar registrerade.
b. VO Bredd
Jesper Hellström Östling rapporterade p.g.a. Covid-19 och ökad arbetsbelastning har
bredds ordförande inte jobbat så mycket på förbundsnivå.
Bredd har deltagit på samtliga styrelsemöten samt gjort klart Klubbledarpärmen och
publicerat denna på förbundets hemsida.
c. VO Elit
Inget direkt att rapportera. Elit uppmanar folk att försöka träna och tävla i mindre
klubbtävlingar. Vid senaste styrelsemötet så har elit beslutat att inte betala ut några
pengar för deltagande i Internationell tävling i år om de inte skedde för Corona utbrottet,
se protokollet för detaljer.
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d. CIAM
Elit väntar på ett möte där det ska stämma av runt planerna med Cat 1 tävlingar som blivit
inställda/flyttade. Det är unika planer för varje mästerskap så det har nog tagit lite mer tid
än man trott att få in alla svar om hur man kan göra. Men lika som för oss i Sverige så är
allt nerstängt till sista maj, sedan får vi se.... Återkommer med mer info efter Bureaumötet
som borde hända snart.
e. Modellflygfält
Arbetet fortsätter nu i samarbete med Stockholms Flygsportsförbund
f. Luftrummet
Nästa möte med TS är den 7 maj i Norrköping/Skype.
g. Klubbärenden
Inga ärenden att rapportera.
h. Utbildningsansvarig
Planeringen för utbildning för att få flyga drönare är på gång avvaktar transportstyrelsen
klarhet kommer efter mötet den 7 maj.
i. Webbredaktör
Inget att rapportera.
j. MFN
Angående MFN och med att det mesta är inställt i landet så är det mycket lite som vi
har om aktiviteter med modellflyg. Som redaktör har jag varit i kontakt med en del
skribenter och väntar in material från flera stycken. Har förhandling med en skribent
som brukar få ekonomisk ersättning i andra tidningar där jag har förklarat att vi inte kan
betala för artiklarna. Vi skall åter träffas om dessa artiklar och diskutera. Detta kommer i
sådana fall bli till flera nummer detta kommer att presenteras. Det är ett byggprojekt.
§ 7.

Kassörens rapport
a. SMFF
Ekonomin flyter på enligt plan.
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. Intryck från FSF:s förbundsmöte
•

Bra/dåligt
Situationen för att följa mötet var svårt det blev rörigt och den
kommunicerade planen följdes inte. Detta skapade förvirring och osäkerhet
hos deltagarna. Systemet visade sin svaghet och detta kan hänskjutas till
att det har expanderats under denna vår på ett för systemet exceptionellt
sätt en ökning av 47 medlemmar på 2 månader har satt sina spår. Vissa
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svårigheter kan hänskjutas till att FSF var ovana vid systemet och frågorna
inte anpassats till systemet. I sin helhet fungerade detta på ett
tillfredställande sätt.
•

Röstningarna
Under röstningen så uppstod ett fel 404 som upprepades med en intensitet
så att det blev störande. På slutet kom 404 under de sista omröstningarna
ungefär 3-6 ggr/omröstning. För att undvika detta föreslår styrelsen att
röstningen genomförs under en längre period.

•

Inför vårt förbundsmöte
1. Omarbetning av våra förslag till förbundsmötet.
Vi måste omarbeta de förslag som vi går fram med så att de blir lätta
att rösta på samtidigt som tydligheten är viktig och delmomenten inte
är för stora. Valberedningen måste kontaktas och uppmanas att ha
ett komplett förslag för att underlätta mötet. Vidare så uppmanas
deltagarna att lämna förslag på Valberedning.
2. Körschema för mötet, viktiga datum mm
Körschemat för mötet är enligt följande:
Dag 1: måndagen den 8 juni genomgång av verktygen samt
testomröstning, start 19:00.
Dag 2: onsdagen den 10 juni genomgång av förslagen, start 19:00
Dag 3: lördagen den 13 juni genomgång och röstning samt
röstredovisning, start 09:00 och avslutning 15:00
3. Vem gör vad i presidiet
Arbetsfördelningen enligt följande:
Andres leder mötet via Zoom.
Bengt leder mötet i VoteIT samt skriver protokollet.
Övriga funktionärer väljs av mötet.
4. MFK direkt, eget möte?
Frågan hanteras efter årsmötet.
All kommunikation runt årsmötet hanteras via
medlemsfragor@modellflygforbund.se Förslag från deltagarna
hanteras via VoteIT. Kandidaterna till personvalen uppmanas att göra
en kort video om sig själva.

b. Varför är inte grenförbunden medlemmar i FSF?
Frågan kan besvaras på två sätt: Enligt normal praxis ska en medlem betala en
medlemsavgift till ett förbund för att räknas. Av FSF stadgar så framgår det att
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 05/2020

2020-04-22

grenförbunden är de som äger verksamheten och de som utför det egentliga arbetet
med verksamheten inom respektive verksamhetsområde.
c. Möte med TS
Nästa planerade möte den 7 maj 2020.
d. Grenavtalet
Styrelsen gick igenom grenavtalet och gjorde ändringar. Avtalet skickas nu tillbaka till
flygsport för en vända till. FSF svarar att det inte anser att någon förändring behövs.
Anders ska begära hos flygsport att ett möte avhålls angående grenavtalet.

§ 10.

Nästa Möte
a. Onsdagen den 13/5 18:30-20:30
b. Förbundsmöte den 8 juni genomgång av verktygen och teströstning.
c. Förbundsmötet den 10 juni genomgång av förslagen
d. Förbundsmötet den 13 juni röstning

§ 11. Mötets avslutande
Ordföranden avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Vingåker den 25 april 2020

Anders Jonsson
Ordförande

Bengt Lindgren
Sekreterare

Justeras

Mikael Hansson
Justeringsperson
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