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Skånes Flygsportförbu nd
Protokoll 5/2O{5 S 58- S 68.

Fört vid Skåne FSF:s styrelsemöte måndagen den 9 november 2015.
Plats: Landskrona Flygklubbs klubblokal

Närvarande:
Bo Olsson, sekr./ BO
Egon Ny, v-sekr./EN
Stefan Nilsson, kassör/SN
Lars Strågen v-ordf. /LS
Thomas Björk, fallskärm/ TB
Håkan Sjöberg motorflYg/HS
Rolf Pålsson ordf./RP
Thomas Johansson, modellflyg/TJ
Leif Nilsson Segelflyg/LN
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Anmält förhinder
Per Andersson HängflYg/PA

o

s58.

Mötets öppnade.
Ordf. Rolf Pålsson/Rp halsade alla välkomna och öppnade mötet.

s59.

Dagord ningens fastställande.

beslutades
att fastställa dagordningen med följande tillägg under punkt $ 66 Övriga frågor
Bokföringsprogramet Fortnox samt lnfo om Elitlägret på Bosön.
s60.

God kännande av protokoll #3 1201 5-04-25

beslutades
att protokollet godkändes och lades till handlingarna.
att styrelseprotokollen framgent sändas ut för genomläsning till styrelsen och
g ren representanterna.
Synpunkter etc. skall sändas in via e'post till sekreteraren.
tt4ålet är att styrelseprotokollet skall snabbare justeras samt komma
medlemmarna till del via SkFSF:s hemsida.
s61.

Behandling av aktuella ärende.
Rapport från SDF-forum 2015-10-03. På SkFSF:s hemsida finns rapporten att
läsas.
RP hade tre förslag hur man kan ändra i klubbstadgan för att undvika s.k.
kupper i en förening.
beslutades
att vi skall ta upp detta på kommande Distriktsmöte
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Värnamo 201 5-1 1 -21 ( Småland-Blekinge, Västsvenska, Västergötland samt
Skåne),
att SkFSF skall representeras av RP, LS, EN och BO
Rapport om FSF söker frivilliga ledare till en storsatsning på ett gemensamt flygläger
se FSF hemsida.

HS var på informationsmötet den 22 september. Calle von Rosen Johansson
kommer aftvara den som skall ansvaraför ett eventuellt läger. HS har anmält
sitt intresse att medverka.
UtbildningslägeUSlSU Skåne.
EN informerade om hur dagsläget var med SISU. Det har endast inkommit
1058 h jämfört mot2644 h (2014)
. Med anledning av detta stora "Tapp"
beslutades
att EN skall göra en uppföljning med SISU om vad som hänt.
Redovisning av tilldelade medel 2015 i det lokala utvecklingsstödet. Se
tidigare översänd information.
S pecia id rottsstödet(S D F) Ve rksam hetsstöd 20 1 6. Se tid iga re översä nd
information.
I
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Rapporter och .redovisning av tävlingsresultat
lnga rapporter har inkommit.
Det är varje grenrepresentants ansvar för sammanställning av resultat och
andra viktiga händelser där SkFSF är representerade.
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SkFSF ekonomi/ årsredovisning 201 5.
SN gjorde en genomgång av resultat-och balansräkningen (15-11-08).
De som har fodringar på SkFSF skall skyndsamt sända över dessa till SN
innan medio december

s64

Rapporter sektionsvis
Eslövs Unga Vingar
Verksamheten har kommit igång igen. Två lyckade flygdagar har genomförts
höst. I höst kommer det att bedrivas inomhusflygning på Bergaskolan varan
lördag Planering för aktiviteter under jul- och sportlovet har påbörjats.
Antal medlemmar är ungefär 140 st.

Modellflyg
OT-SM 2015 i Bollerup fanns det skåningar som placerade sig.
Segelflyg
Rapport om SM i Uppsala.
Fallskärm
Rapport om DM och SM och NM och Danska Mästerskapen.
s65

Marknadsföring
Inget att rapportera

$66

Övriga frågor
Skå n eid rotten, styrelseka nd id ater för ma nd atpe riod en 20 1 6-20.
bes/ufades
lades till handlingar.
Ta höjd för SkFSF:s verksamhetsbe;ättelsen2O15 l.
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beslutades
att verksamhetsberättelsein inte skall tryckas utan göras i PDF fil och finnas
på hemsidan.
Grenledamöterna uppmanades av EN att redan nu skicka in resultat och
andra viktig
lnformation som de önskar skall vara med i verksamhetsberättelsen 2015
Arsmöte är preliminärf bokat 2016-03-02 och platsen Eslöv
EN informerade att avtal har slutits mellan Fortnox och RF att föreningar och
förbund få kostnadsfritillgång till programmen bokföring fakturering och attest.
Programmet är tillgängligt i ldrottOnline.
HS informerade om RF:s Elitmöte som han deltagit i.

567

Nästa möte styrelsemöte
2016-01-18 (måndag) kl. 18.00 Landskrona flygklubb

s6B

Mötets avslutande
Ordförande tackade de närvarande ledamöterna för visat intresse.
Ett särskilt tack till Landskrona Flygklubb för låna av konferenslokalen.

Vid protokollet

lsson
kreterare
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Rolf Pålsson
Ordf.
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