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Protokoll 4l2O{5 S 47- S 57.
Fört vid Skåne FSF:s styrelsemöte tisdagen 17 augusti 2015
Eslövs Flygklubbs klubblokal
Plats:

$s*

Närvarande:
o Bo Olsson, sekr
o Egon Ny, ledamot
o Stefan Nilsson, kassör
o Lars Strågen v-ordf.
o Thomas Björk , fallskärm
o Håkan Sjöberg

Anmält forhinder
o Rolf Pålsson ordf. RP
o Thomas Johansson, modellflyg
o Leif Nilsson Segelflyg
o Per Andersson Hängflyg

Mötets öppnade.
V-ordf. Lars Strågen/LS hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
LS informerad om att Ordf. Rolf Påhlsson har "fastnat" iTyskland på grund av ett intensivt
oväder.
s47.

S48.

Dagordningens fastställande.
beslutades
att fastställa dagordningen med följande tillägg under punkt $ 55 Övriga frågor.
Vad har hänt med " Begäran om att infora restriktioner för luftfart inom vissa områden med
särskilt skyddsvärt djurliv".
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S49.

Godkännande av protokoll #312015-04-25

s50.

Behandling av aktuella ärende
Remiss gällande framtida Regionalt Specialidrottsstöd.
(Remissvar senast 201 5-09-01 )
beslutades
att Skåne FSF är positiva tillförslaget. RP får uppdraget att
svara på remissförslaget till Skånes ldrottsförbund.
Hur hindrar man s.k.'kuppforsök genom stadgeändringar.
Styrelsen föreslår att föreningarna kontrollerar sin stadgar bla med
avseende på s.k. kuppförsök.
Alternativt ersätt dem med RF:s stadgemallför
idrottsföreningar. (Finns på RF:s hemsida for nedladdning).

bes/ufades
att protokollet lägges till handlingarna.

.

.

Sida 1 av 3

Si

Skånes F lygsportförbu nd

rgT4H@BE

o

Riksidrottsnämndens beslut i ärende nr 391t15-14
bes/ufades
att Riksidrottsnämndens beslut i ärende nr 391/15-14 läggs till
handlingarna.

o

Transportstyrelsens info om "Obemannade luftfartyg"'
beslutades
enkel påminnelse om vad som gäller för "Obemannade luftfartyg"
skall sändas ut via ldrott Online.
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FSF söker frivilliga ledare för en storsatsning på ett gemensamt
flygläger, se FSF hemsida.
beslutades
att Rolf Pålsson, Lars Strågen och Håkan Sjöberg skall åka till FSF
möte 20 sePtember 2015'

Rapportering och redovisning av tävlingsresultat
Har inte inkommit några tävlingresultat.
Det underlättar om kluObarna rapportera in kontinuerligt under.
verksamhetsåret. Det som rapporteras kommer att vara underlag för skFSF:s
verksamhetsberättelse.

$52.

SkFSF ekonomi.
SN gjorde en genomgång av resultat-och balansräkningen (15-08-13)'
Koritö 48gl Uivecklingsmedel är endast använt till 53,7 %.
LAK 16 projektet är inte uppstartat ännu.
EN skaliskicka ut intressemail till klubbar om en aktivet
;Ätttf"p" ungdomsaktivet i klubben" EN åtar sig att göra programmet'

s53

Rapportering sektionsvis
grenBO fonstate-rade att inget material inkommit om aktiver från
representanterna.

s54

Marknadsföring
EN redogjorde kort om vilken "kraft" Facebook har'

s55

Övriga frågor
vissa
Vad har hänt med 't Begäran om att infora restriktioner for luftfart inom
områden med särskilt skyddsvärt djurliv".
beslufades
att Håkan Sjöberg skall "kolla" av vad som hänt eftersom tYstnaden är total.

s56

Nästa möte stYrelsemöte
2015-11 -O9(måndag) kl 1 8.00 Landskrona flygklubb

s57

Mötets avslutande
V-ordf. Lars Strågen förklarade styrelsemötet för avslutat
!
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Lars Strågan
V-ordfn

ekreterare
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