Styrelsemöte: #3 2015-04-25 klockan
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Plats: Ljungbyheds FKsegelflygarnas klubbstuga
Närvarande: Rolf Pålsson/Ordförande/ Lars Strågen, Egon Ny /mötessekreterare/
Per Andersson/hängflyg/Thomas Björk /Fallskärm/
Anmält förhinder: Bo Olsson, Stefan Nilsson, Håkan Sjöberg, Thomas Johansson,
Leif Nilsson

DAGORDNING
S 36

Mötets öPPnade.

kl
Ordförande hälsade de närvarande ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat
12.25.

$ 37 Föredragningslistans godkännande'
Godkändes i föreliggande skick.
S 38

Godkännande av protokoll03/2015'03-03'

Godkändes med tillägg under p 111 Prestationer:
deltagande i nytt svenskt rekord i HeadDown-formation(20-manna): Adrian Cederholm,
Jesper Forsman, Henrik Johansson och Fredrik Panzar'
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$ 39 Behandling av aktuella ärenden'
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Ansökan om bidrag tilt Swedish Jubilees Open 2015
av
lnkommen ansökanim bidrag till rubricerade avslogs. Att lämna bidrag tillgenomförande
årsbudget
enskilda tävlingar skulle vara prejudicerande. Därtill är nuvarande
underfinansierad.

Avtackning av Uno AlPfors
ansvarar.
Beslöts att avtackning sker vid nästa officiella tillfälle där UA deltar. SJO205. Egon
$ 40 Rapporter

och redovisning av resultat'

resultat men
Beslöts att informera klubbarna om att de bör inrapportera uppnådda idrottsliga
Beslöts att
i
klubben.
även inkomma med information om vilka utmärkelser kan komma ifråga
gå ut med information nu samt att en påminnelse skickas ut igod tid före årsmötet'
PA ombesörjer utskick
S

41 Ekonomi.

Resultat
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42 Rapportering, sektionsvis.

Föreningen Eslövs Unga Vingar:
Beslöts att grenledamöter får ansvar att arrangera var sin grenaktivitet under säsongen.
Schemaläggning av aktiviteterna skall ske. Kallelse och information genom EUV.

Modellflyget:
SM i inomhusflyg planeras. Helsingborgs FK och Trelleborgs MFK ansvarar för
modellverksamheten på Cub & Cubs.

Segelflyget:

\-

Alla skånska klubbar är igång med sin verksamhet.

Hängflyget:

\-

Klubben har fåft igång sin nya bogsertrike. Kan nu genomföra ungdomsflyget den 1 maj på
Skånes Fagerhults Wings and Trucks.

Fallskärm:
Säsongen igång i båda klubbarna. Safetyday 2514 beordrad från SFF Riksinstruktör.
Team Playground fred-sön v.19. Coachad hoppning i FS-4 med coacher sponsrade av SFF.
Målsättning att väcka tävlingsintresse inom sporten. Genornförs hos SFK.

Konstflyget:
Träningsläger går på Kristianstad 27 april till den 3 maj för piloter från södra Sverige.
$ 43 Marknadsföring.
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Någon konkret marknadsföring forekommer inte i nuläget. Viktigt att vi inom alla grenar
tänker på vilka signaler vi skickar ut i relationer med omvärlden.. Marknadsföringen bör ta
sats i vår värdegemenskap och hur vi vill bli uppfattade.
Frågan bör finnas på dagordningen inte bara i förbundet utan även i alla våra klubbar.
g 44

övriga frågor.

Beslöts att Rolf Pålsson och Lars Strågen representerar förbundet på Riksidrottsmötet i
Helsingborg den 30 maj. Lars Strågen informerade om händelseutvecklingen i Föreningen
Eslövs Unga Vingar.
$ 45 Nästa möte.

Beslöts att nästa styrelsemöte sker i EUV klubbstuga i Eslöv sent augusti/september.
Ambitionen är att samla Eslövsklubbarna samt skärmflygarnna till en gemensam sittning
samband med mötet. Egon samordnar
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$ 46 Mötets avslutande.
Ordförande tackade de närvarande ledamöterna för visat intresse. Ett särskilt tack till
segelflygarna i Ljungbyheds FK för lån av konferenslokal och förplägnad'
Mötet avslutat kl 13.50

Vid

protokollet

Vidimeras
j,

,,6ö.ÅF^4
=-^

öte t

/r/m

s.rtC(e

ra

re

lan

Strågen

bttfurannd

\-

\

Sida 3 av 3

{"46zOa OSg 800

