Sveriges Modellflygförbund
Styrelsen
Protokoll 10/2020

2020-09-24

Protokoll 10/2020, § 1 - § 10
Fört vid styrelsemöte torsdag den 24 september 2020,
18.30 – 20.55 på Zoom meeting (digitalt möte)

Närvarande:
•

Anders Jonsson

(ordförande)

•

Bengt Lindgren

(vice ordförande)

•

Lennart Andersson

(kassör)

•

Per Findahl

(VO-Elit)

•

Mikael Hansson

(sekreterare)

•

Jesper Larsen

(VO-Bredd)

•

Anders Eriksson

(Revisor)

§ 1. Mötets öppnande.
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Val av justeringsperson.
Beslutades att välja Bengt Lindgren till justeringsperson.

§ 3. Godkännande av dagordning.
Beslutades att godkänna föredragningslistan med några tillägg.

§ 4. Föregående protokoll.
Föregående protokoll genomgicks och godkändes.

§ 5. Rapporter i korthet
1. Kansliet.
Utskick av klubbtendenser har kommit från kansliet.
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2. VO Bredd.
VO Bredd föreslår att göra ett Google formulär/enkät som skall skickas ut när
klubbar/medlemmar som faller bort

3. VO Elit.
Elit har haft ett styrelsemöte onsdag den 23 september. (se bilaga1)

4. Ciam.
CIAM mötet kommer att bli digitalt möte. Per Findahl kommer kontakta Kjell
Folkesson för att se om informationen har skickats till FSF. Respektive AU kommer
att informeras om att deltaga på respektive tekniska möte.

5. Modellflygfält.
Luftrumskartan står fortfarande öppen för registrering av nya eller revidering av
befintliga Modellflygfält

6. Luftrummet.
7. Klubbärenden.
8. MFK Direkt.
9. Utbildningsansvarig.
10. Webbredaktör.
Bengt Lindgren har gjort förändringar i hemsidan så att alla nya inlägg kommer först
samt att han har rensat på gammalt.

11. MFN.
Tidningen kom i tryck i rätt tid och är ute till alla medlemmar i dag.

§ 6. Kassörens rapport
1. SMFF.
En slutfaktura kommer att debiteras klubbarna i oktober för de resterande
medlemmar samt R/C licenserna. Vi har debiterat 85% tidigare och nu görs en
slutavräkning på alla klubbar.

2. MFK Direkt.
Några nya medlemmar har inkommit till MFK Direkt samt att en del tävlingslicenser
har betalts in.

§ 7.

Inkomna skrivelser

1. Remiss ang. Vilhelmina flygplats.
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En remiss ang. Vilhelmina flygplats har inkommit till SMFF. SMFF har granskat de
föreslagna ändringarna och finner inte att dessa påverkar modellflyg verksamheten
idag.

§ 8.

Nya frågor.

1. Nuläget TS, Skrivelse till Eneroth.
En skrivelse är skapad av SMFF som har delgivits RCFF där vi gemensamt måste
agera på TS beslut som kommer att gå till ansvarig minister i regeringen. Vi kommer
först att avvakta TS svar på våra frågor.

2. Vägvalet.
Ordförande, V-ordförande och kassör måste arbeta fram en bra grafik bild i denna
fråga så att medlemmarna på ett enkelt sätt kan sätta sig in i de olika delarna som
det innebär i vårt arbete med att få till ett vägval. Medlemmarna skall kunna se vad
det kommer att kosta med de olika förslagen som de kommer att rösta på.

3. Extra Årsmöte:
1.Ordförande
En ordförande till det extra årsmöte som kommer måste tillfrågas.
Förslaget är Bengt-Olof Samuelsson men han måste acceptera detta.
2. Jobb för valberedningen.
Valberedningen måste informeras och börja jobba med att ta fram
kandidater till en redaktionskommitté.
3. Upplägg.
Upplägget kommer att vara digitalt så som det första mötet genomfördes.
Det kommer att vara i flera dagar med start den 9 november, 11
november och avslut den 14 november.
4. Sekreterare.
En sekreterare måste utses till årsmötet. Förslaget är sittande
sekreterare Mikael Hansson men nomineringen bör komma från
valberedningen.
5. Kallelse.
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Kallelsen har gått ut i ModellflygNytt men den skall även tillskrivas
klubbarna 14 dagar innan årsmötet. Då skall alla handlingar finnas med
som vi skall besluta om.
6. Förslag Ekonomi – Avgifter.
Förslagen på ekonomi samt alla avgifter måste finnas med. Även hur vi
skall göra med TS avgift. Medlemmarna skall kunna se vad det kommer
att kosta med de olika förslagen som de kommer att rösta på. Förslaget
är att ordförande, V-ordförande samt kassör tar fram detta material.
4. Luftrumsskrivelsen, svar från FSF.
Ordförande kunde inte i detalj redogöra för telefonkontakt med Ulf Höglin som ska
återkomma med ett skriftligt svar. Styrelse väntar på svar och överväger att kalla Ulf
Höglin till nästa möte för att diskutera och klarlägga hur det ligger till. Ulf är SMFF
kontakt i FSF.

5. Projekt, skapa arbetsgrupper.
Våra ansökningar till FSF om våra projekt för modellflyget har godkänts och där med
måste vi börja arbeta med dessa. Det bör bildas arbetsgrupper som börja arbeta med
dessa frågor. När det gäller påsksmällen så måste gå ut till sex olika platser i landet
som detta skall genomföras på. Där söker vi lämpliga hallar som vi kan hyra. Vi
måste ha klubbarna i närområdet med oss i detta arbete.

6. Förberedelse för avveckling kansliet.
En skrivelse kommer att tillskrivas kansliet att vi kommer att säga upp avtalet med
Propania.

7. Modellflygnytt.
1. Redaktionskommitté.
En redaktionskommitté bör tillsättas framöver. Förslaget är att redaktör för tidningen
samt att bredd och elit ingår med representanter i denna grupp.

2. Marknadsföring
En satsning på marknadsföring bör arbetas fram.

3. Betalsystem.
Ett enkelt betalsystem bör arbetas fram så att det blir ett minimalt arbete att få betalt
för tidningen. Förslag är att man i Idrott on Line lägger in en funktion som man klickar
på för de medlemmar som vill ha tidningen.

4. Inriktning och innehåll.
Arbeta med att se över inriktning och innehåll i tidningen.
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5. Prenumerations register.
Se över hur en prenumerations register skall se ut.

§ 9. Nästa möte.
Nästa möte är planerat till den 21 oktober kl. 18,30 till 20,30 via Zoom meeting.

§ 10.

Mötet avslutande

Ordföranden avslutade mötet kl. 20:55 och tackade alla för deltagande.
Stockholm.

Anders Jonsson

Mikael Hansson

Ordförande

Sekreterare

Bengt Lindgren
Justeringsperson
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