Skånes

Flygsportförbund §lE@E@§

Arsmötesprotokol I 2021
Fört vid Skåne FSF:s årsmöte den 04 ma rs 2021
Plats: Elektron iskt Zoom möte
Närvarande.
o Distriktsstyrelsen och klubbar, se bilaga 1
.

§1

Arsmötets öppnade.
Ordförande Håkan Sjöberg hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat

§2

Dagord n ingens fastställande.
beslutades
Att fastställa dagord ningen.

§3

Fastställande av röstlängd på grundval av den av styrelsen upprättade
röstlängd.
beslutades
Att vänta med att göra en röstlängd tills någon röstberättigad ledamot så begär

§4

Val av två rösträknare tillika justeringsmän jämte ordforande justera protokollet.
beslutades
Att välja Egon Ny och Thomas Björk tilljusteringsmän och tillika rösträknare.

§5

Fråga om SkFSF:s årsmöte är stadgeenligt utlyst.
Sekreteraren informerade att SkFSF:s årsmöte blev inte utlyst inom stadgeenlig tid.
Orsaken var att e-postrutinen inte fungerade i ldrottOnline. Detta innebar att klubbar
inte kunde ta del av kallelsen i tid.
beslutades
Att årsmöte skulle genomföras. lnkommer det synpunkter på detta beslut ,får i så fall
ett extra årsmöte hållas för att korrigera eventuella beslut

§6

Val av ordförande för årsmötet.
beslutades
Att Håkan Sjöberg.

§7

Val av sekreterare för årsmötet.
beslutades
Att välja Bo Olsson.

§B

Styrelsens verksam hetsberättelse.
Ordf. Håkan Sjöberg hade en genomgång av verksamhetsberättelsen.
bes/ufades
Att godkänna styrelsens verksamhetsberättelse samt lägga den till handlingarna

§e

Styrelsens förva ltn in gsberättelse.
Stefan Nilsson gjorde en genomgång av förvaltningsberättelsen .Bilaga 2
beslutades
Att godkänna förvaltningsberättelsen samt lägga den till handlingarna.
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§10

Revisorernas berättelse
Lars Strågen läste upp revisorernas berättelse. Bilaga 3
beslutades
Att på grundval av den av revisorernas framlagda revisionsberättelse fastställa
SkFSF:s resultat- och balansräkning enligt verksamhetsberättelse samt lägga dem till
handlingarna.

§11

Fråga om ansvarsfrihet for styrelsen.
beslutades.
Att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020

§12

Propositioner och motioner.
Ordförande informerade att det inte finns några motioner eller proportioner

§13

Fastställande av årsavgift till Skåne FSF

Att årsavgiften är 0 kr

§14

Fastställande av verksamhetsplan och budget 2020.
beslutades
Att efter genomgång fastställdes budgetförslaget enligt årsmötets handlingar.
Styrelsen har inte gjort någon verksamhetsplan 2021. Budgeten är en
verksamhetsplan.
Bilaga 4

§15

Val av ordförande för Skåne FSF mandattid 1 är (2021)
beslufades
Att välja Håkan Sjöberg Söderslätt FK till ordförande.

§16

Sekreterare mandattid 2 är (2020-2021)
Nuvarande Bo O/sson

§17

Kassör for mandattid 2 är (2021-2022)
beslutade
Att välja Stefan Nilsson.

§18

Styrelseledamot för mandattid 2 är (2021-2022)
beslutades
Att välja Lars Strågen,

§1e

Val av styrelseledam of 2 är. (2020-2021)
Nuvarande Niclas Olsson

'
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§20

Flygsportförbund @EBEBB

Val av grenrepresentanter mandattid 2 är (2021-2022)
Segelflyg:
Att välja Leif Nilsson
lVlodellflyg

Att välja Fredrik Andersson.
Hängflyg och Ballong vakanta
Följande grenar är valda för perioden 2020-2021

.

lVlotorflyg

Nuvarande AIIan Ljungkvist
Fallskärm
Nuvarande Thomas Björk
Skärmflyg och Konstflyg är vakanta
§21

Val av en revisor 1 mandattid 2 är (2020-2021)
N uvarande Percy Kristersson.
Val av revisor 2
beslufades
Att välja IVIia Bergvall till Revisor 2 (2021-2022)

§22

Val av revisorssuppleant 1 är (2021)
beslutades
Att välja Uno Alpfors

§23

Val av valberedning mandattid 1är (2021)
En ledamot från varje aktiv flygsportgren.
beslutades
Att välja följande
Fallskärm: Uno Alpfors
[Motor:

t\ilodellflyg : I rene Bergman

Segelflyg:
§24

Val av ombud RF-SISU Skåne årsmöte.
beslutades
Att styrelsen utser ombud att representera vid RF-SISU Skåne årsmöte

§25

Prisutdelning
rdföra nde Håka n Sjöberg forrättade p risutdel
Arets prestation 2020.
O

n in

g

Fallskärm:
Mats Edström Fallskärmsklubben Syd tt/otivering: Lång och trogen tjänst som Cl i
Fallskärmsklubben SYD(11 år hittills ).
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Segelflyg
Jim Acketoft och Wilhelm Wendt Ljungbyheds Flygklubb
ltlotivering: S/og svenskt rekord när de flög från Perstorp-Lidköping via Västeruik och
tillbaka. TS mila FAI triangel.
De båda slog eft 38 är gammalt svenskt rekord.
De båda segelflygarna renderar också en ekonomisk premiering för det nya
rekordet som är 1500:- kr

SIVI

Motorflyg:
Andreas Söder Eslövs Flygklubb
Han har, förutom aft han deltagit, även organiserat och administrerat
reci si o n stäv I i ng a r för m ob rtlyg et.
Främst Riksnavigering och rikslandningar.

p

Samtliga förärades en pokal

SFKF:s årsmötets avslutning
Arsmötesordförande Håkan Sjöberg tackade för visat intresse och tackade speciellt
Niclas Olsson för hans medverkan med att genomföraZoommötet.
HS informerade också att han skrivit en sammanfattning av det gånga årets aktiviteter
inom flygsporten. Se bilaga 5
Därefter förklarade mötet för avslutat

§26
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Bilaga 1 Arsmötet 2021-03-04

Styrelsen samt g renrepresentanter

o
c
o
.
o
o
o
o
o

Håkan Sjöberg
Lars Strågen
Bo Olsson
Leif Nilsson
Niclas Olsson
Allan Ljungkvist
Thomas Björk
Leif Nilsson
Fredrik Andersson

Adjungerad till styrelsen
o Egon Ny
Revisorer
o Percy Kristersson
Valberedning
o lrene Bergman
Representa nter for Flygsportkl ubba r

o
.

Jimvid Söderslätts Flygklubb
Ronny Lindell Landskrona Flygklubb
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Bilaga 2 Arsmöte 2A21 -03-04

Skånes Flygs portförbu nd
Resultat- & balansräkning gällande är 2020
Vinst- och förlusträkn ing
lnkomster
2019

2020
Räntor
Medlemsavgifter
F lygsportförbu ndet d i stri ksbid ra g
Skånes lF verksamhetsbidrag
Skånes lF utvecklingsmedel
Anmälni ngsavfift ordf. konf.

Summa:

0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
20 036,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
20 036,00 kr

0,00 kr
0,00 kr
5 000,00 kr
59 124,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
64 124,00 kr

Kostnader
2019

2020
Porto & administration
Styrelsemöteskostnader (Sk FSF)
Arsmöteskostnader (Sk FSF)
Resekostnader (Sk FSF)
Deltagande FS F-å rsmöte
Konferenser, kurser, utb. & pren.
I nformationsaktiviteter & hemsida
Bidrag SM/DM
Skånes lF utvecklingsmedel
Tävlingspriser / utmärkelser
Bankavgifter
Övriga utgifter
Räntor
Arets resultat

Summa:

3 133,00 kr
1 620,90 kr
1 000,00 kr
3 484,75 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
I 522,00 kr
956,20 kr
0,00 kr
-729,57 kr
1 048,72 kr

20 036,00 kr

0,00 kr
3 836,50 kr
6 794,00 kr
3 828,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
3 000,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
B 942,00 kr
760,50 kr
500,00 kr
320,06 kr
36 1 42,94 kr
64 124,0A kr

Utgående balansräkning
Tillgångar
2019

2020
Robur
Postgiro
Kundfodringar

51 173,55 kr

50 764,04 kr

233 425,89 kr
0,00 kr

252916,74kr

Summa

284 599,44 kr

303 680,78 kr

0,00 kr

Skulder
2019

2020
Eget kapital vid årets början
Leverantörsskulder
Förutbetalda i ntäkter/kostn ade r
Arets resultat

281 950,72
0,00
1 600,00
1 048,72

Summa:

ZA4 599A4 kr

kr
kr
kr
kr

206 080,78 kr
0,00 kr
39 727,00 kr
36 1 42,94 Rr
281 950,72 kr

Malmö 2021-02-12

Stefan Nrlsson
Kassör
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Bilaga 3 Arsmöte 2A21 -03-04

Revisionsberättelse för Skånes Flygsportsförbund
är 2A2O
Vi har granskat SkFSF's årsredovisning, bokföring med verifikat som ligger
till grund tör är 2O2O verksamhet.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen av verksamheten och dess
förvaltning på grundval av vår information under året och den verkställda
revisionen.
Revisionen har utförts i enlighet med normal revisionssed för ideella
föreningar. Detta innebär att vi genomfört revision för att i största möjlighetn
försäkra oss om att årsredovisningen oeh bokföringen inte innehåller brister
eller felaktigheter.
I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciper enligt föreningens
ekonomiska bestämmelser och dess ti t täm pning av fun ktionsansvari ga.
Inga anmärkningar har uppkommit under denna granskning. Mot bakgrund av
detta så tillstyrker vi full ansvarsfrihet för styrelse i SkFSFn beviljäs i enlighet
med fastställt resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2O2A,
F{el s I n g borg äOZq
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Valda revisorer

'4;r
Percy Krlstersson
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Flygs portförbu nd

Förslag till budget 2021

§K F§F

Utgifter

lnkomster
Räntor/avkastning
Flyg sportförbu ndet d istri ksb id rag
Skånes I F verksamhetsstod

0kr
0kr
24 641 kr

Administration
Styrelsemöteskostnader (Sk FSF)
Arsmöteskostnader (Sk FSF)
Resekostnader (Sk FSF)
Deltagande FSF-årsmöte
Kurser, utb. & pren.
nformationsaktiviteter & hemsida
Bidrag SIV/D|V|
Tävlingspriser I utmärkelser
Bankavgifter
Övriga utgifter
Räntor
I

Summa:

24 641 kr

Summa:

Styrelsen föreslår ett budgeterat

underskott:

1 141 kr

IMalmo 2021 -03-01
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500 kr
3 000 kr

0kr
4 500 kr

0kr
1 000 kr
1 000 kr

2 000
10 000
1 000
500

kr
kr
kr
kr

0kr
23 500 kr

Bilaga 4.,Arsmote 2021 -03-04

5- *-i'
t

\

*3i

.tgb.

,t

,§ r.$r

Ordförande har ordet.
2020 var året som läggs till handlingar där coronapandemin påverkade våra
verksamheter. Främst har det varit restriktioner för genomförande av sanktionerade
tävlingar, men även våra klubbverksamheter har påverkats.
Restriktioner för att begränsa smittspridning, som att minska antal möten och
maximerat antal personer vid sammankomster, har påverkad möjligheterna att
bedriva möten, utbildning, träning och tävlingar.
Vid vissa tillfällen så har ingen verksamhet varit tillåten. Exempelvis fick fallskärm
ställa in helt under början av året.
lnternationella tävlingar har ställts in och även flera nationella. Under senare delen av
sommaren medgavs dock nationella lättnader i restriktionerna, för att åter skärpas
under senhösten, vintern.
Skånes flygsportförbund och flygsportklubbarna har inte heller kunnat genomfora
möten riktade till större antal deltagande. Fly-in, öppna hus och liknande aktiviteter
har ställts in.

Sammantaget rapporteras dock att de flesta flygportklubbar haft pågående aktiviteter
utifrån de möjligheter som rekommendationer och restriktioner medgett. Då många
blivit medlemmar blivit permitterade, uppsagda eller helt enkelt beordrats att arbeta
hemifrån, så har medlemmarna fått mer tid att kunna ägna sig åt sin hobby
flygsport. Här har man likasinnade och kan få kraft och inspiration att hålla ut.

-

Med dessa ord, och en innerlig förhoppning att året 2021 blir ett år där träning och
tävling återgår till det normala, villjag rikta ett tack till er alla som verkar for flygsport.
Tack för det gångna året - 2020

Håkan Sjöberg
Ordförande i Skånes flygsportförbund
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