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Protokoll # 03 S 36-47, 2O17-O5-O2
Fört vid Skåne FSF:s styrelsemöte tisdagen 2 maj kl. 18,00-19,30.
Plats: Mikab & Limtek AB Fraktgatan 5 Helsingborg.

Närvarande:
Rolf Pålsson, ordförande. RP
Lars Strågen, v-ordf. LS
Bo Olsson, sekr. BO
Egon Ny, v-sekr. samt Utbildnings-ungdomsledare. EN
Stefan Nilsson, kassör. LN
Thomas Björk, fallskärm. TB *
Håkan Sjöberg, motorflyg. HS
Leif Nilsson, segelflyg. LN
Niclas Olsson, modell. NO
Lars Agnas hängflyg. I A **
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* Anmält förhinder

** Ej närvarande
s36.

Styrelsemötets öppnade.
Ordförande Rolf Pålsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

s37.

ingens fastställande.
bes/ufades
Att fastställa föreslag till dagordningen med ett tillägg
iS 44 om FSF profilkläder.

s38.

Protokoll #02 S 27-35,17-03-15.

Dagord

n

bes/ufades

Att protokollet läggs till handlingarna.
s39.

Behandling av aktuella ärende samt rapporter.
- Johan Wiklund har sänt e-post till RP gällande det föredrag han gjorde på
SkFSF:s distriktkonferens i november 2016. Styrelsen beslöt att lämna ett
ekonomiskt bidrag till hans projekt skolan i Lokki.
bes/ufades
Att stödja projektet med 1000: - kr.
.- Helsingborgs Modellflygklubbs ansökan om arrangemangsbidrag för
Scandinavian Baltic Scale master.
bes/ufades
Att inte tillstyrka ansökan. Styrelsen uppmanar HMFK att söka ldrottsmedel
för arrangemanget.
- Dialogmöte med Skåneidrotten.
RP informerade att Dialogmöte med Skåneidrotten har ännu inte genomförts.
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S40.

SkFSF:s Workshop 2017
Workshop var planerad till den 13 maj, har skjutits upp till hösten. Nytt datum
kommer att bestämmas i samråd Susanne Tägt.

S41.

SkFSF Flygsportskonferens 2017.
Flygsportkonferensen beräknas att genomföras i november 2017.
RP uppmanade samtliga i styrelsen inkl. grenrepresentanterna
att lämna forslag på ämne som bör behandlas på konferensen.
Vänligen skicka förslagen e-post till pridak2@gmail.com.

S42

Rapporter/Resultat
- Eslövs Unga Vingar
Vårterminens flygningar inomhus har avslutats med totalt 5 genomförda
tillfällen. En flygdag för medlemmar har genomförts med ett tjugotal
medlemmar. Klubben har även i år medverkat i projektet Aktivitet Förebygger
tillsammans med Eslövs Kommun. På Mariaskolan i Marieholm har totalt 8
lektionstimmar genomförts. Nu i maj månad kommer 4 lektionstimmar att
genomföras på Harlösaskolan.

- Fallskärm

Verksamheten är igång i SFK, bl.a. har 14 elever passerat grundkursen och
börjat hoppa fallskärm.
FK Syd inväntar flygplan och verksamheten har inte påbörjats ännu.
Resultat:
ö pp na Sve ns ka Mästers k ap 2017,lndoor-Bodyfl i g ht.
FS-4.44
Cumula-Synchro (SKF) 3.e plats 130 poäng (Sara Ekström, Thomas Björk,
Carolina Nilsson och Hillevi Gustavsson).
V F S (V e rti ka I F o rm atio n sh op p n i ng)

Kwansta Kwattro 1:a plats 87 poäng.( Henrik Johansson, Adrian Cederholm,
Tim Cifuentes Vargas och Martin Olsson).

S43.

Skåne FSF:s ekonomi./SN
Resultat-balansräkning var utsända till samtliga valda ledamöter.
Även en lista som redogjorde för vilka som betalt.
Tillika inte betalt SkFSF:s konferens avgiften.
beslutades
Att SN kollar vad konto 1940 Robur Fond är for typ av fond.
'LN skall kontakt en person på rad 5 varför han inte betalt avgiften på 250 kr.
RP kontaktar personen på rad25, varför han inte betalt 650 kr.

S44.
,

Marknadsföring./EN
Enligt protokoll 612016 $ 76 beslutades att det var viktigt att använda FSFprofilkläder vid arrangemang som SkFSF deltar i. Styrelsen gjorde ett
kompletterande beslut att förtydliga gjort beslut.
beslutades
Att samtliga i styrelsen skall ekiperas med följande FSF profilkläder, jacka,
pik6 troja samt keps. EN fixar till ett beställningsunderlag, talar med samtliga
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d ä refter ve rkstä lle r bestä n ngen.
Vingar skall genomföra Familjeflygdag den 1 juli på Eslövs
Eslövs
Unga
flygplats.
beslutades
Att SkFSF skall närvar med en "monter".
- Pressreleaser.
bes/ufades
Att skriva pressreleaser är viktig, speciellt när man skall marknadsföra en
aktivitet. Kunskapen måste höjas.
- EN förslog att SkFSF borde ha ett visitkort
Beslutades
Att EN/ LS kommer med ett förslag på layout samt kostnaderna for att trycka.
visitkorten.
- Cub & Cubs den 25-28 maj på Högnäs flygplats
beslutades
Att SkFSF skall närvar med en "monter".

styre lsen,

II

i

s45.

Övriga frågor
Fanns inga övriga frågor.

s46.

Nästa styrelsemöte
2017 -08-28(måndag) kl. 1 8.30 Kristianstad Modellflygklubb
LS fixar koordinaterna till deras klubbstugaffält.

s47.

Mötets avslutande
Rolf Pålsson förklarade styrelsemötet för avslutat samt tackade Lars Strågen
Mikab & Limtek AB för lånet av konferenslokalen.

rotokollet

Ordf.

kreterare
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