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Prutolroll # O4 $ 4&59' gO{7.$&28
Fört vid $kåne FSF:* stp'elsemöte månd*gen den 28 augusti kl. 18,S0*20.CI0.
Plats: Landskrsna Flygkluhb, Enadt Thulins f$gplate"
Nåruarande:
Rolf Pålseon, ordförands. RP
Laru Strågen, v-ordf" L$
Bo Olsson, sekn. BO
Egon I'ly, v-eekr. samt U&ildnings-ungdcmEledare. EN
$tefan Nilsssn, kassör. SN*
Thamas Björk, fallskånn. TB
Håkan $jriberg, motnr$yg. l{$
Leif Hilsscm, segelffyg. LN*
Niclae Slcson, madell. NO
Laru Agnes hångftyg. LA **
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* Anmält förhinder
** lnh näryarande

*48.

$tyrelsernötcts öppnade.
Ordförande Rotf Pålsesn hälsade alla vålkomna ocfr öppnade miltet.

$4S.

Dagrrdningens lbststållande.
besftrfades
Ått faststrålla förslaget till dagordningen.

$$0.

Frotokoll #0S $ 36-47,17{542.
åeclufades
åft protskollet läggs till hand*ingärna.

$sl ,

Behandling av aktuella ärende $amt rapponer.
- $kåneidrctten har bedutst att bevi$a 30 Tkrför satsning Flygsportkonferens,
samt 10 Tkr för satsning Wor{tshop.

ssä"

SkF$F:s Wod<ehop 2A17
beslulades
Att SKFSF:* Warkthop skall genorn{bras lördagen den 14 okft}ber 2S17"
Ansvarig för Wff{<shopen är EN.

$,.

SkFSF Flygsportskonferens 2A17 .
Ordf RP hade giort ett förslag på program respektive ett körecherna för
Flygsportkonferensen 1 1-12 novsmber 901 7.
B l.a. diskuterades lbredragshållare. Fö$ande näffi n diskuterades.
Salkedahl{L$}, Jasmine Cedeqvist{L$}, Daniel Ry{a ( RP},
Mikael Karlsson {L$} Nidax Anderberg Black Wing {LS} och Jacap
Halender{H$} De som skall kontakta angivna psrson år de som år nobrade
inom
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$håfiBs Flygspurtförhun
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RP kommer på grundval av den diskus$isn som gjorder på stpekemötet
översända fömlag till respektive ledamoterför synpunkter etc.Set Innebår att bsslårfef om hur prograrn skall vara kornmer att ske via e-pasl

$54

Rapporter/Resultat.
$e bilaga:
Bitaga tillprntoknll #4 $ 48-åS 2S174S*äS Bitaga $ 54.

$$$"

$kåne F$F:s ekonomi.f$N
Reeultat-balansdkning 201748-17 var utsända till sarntliga valda ledamöter.
$grelsen kanstaterade att $kF$F ekonomiskå ställning år god.

$s,fi,

Marknadsföring.läH
-EN informerad att funktionsadresser e-post har lagts upp.
Alls skall kolls och reagerä om det fungerar. Om inte tala med EN.
* \fisitkort
beslutf,des
Ått EN skall göra förslag på vioitkort. För*laget kan Breoenteras med e*post för
öwiga styrcl*emedlemnrar.
lnfn EN:
- Flygspartklåder är lewats klxrt. Tyvän förelmmmer det reklamationer bl"a
stcrleksproblem.
* $kF$F var rapra$enterade på Eolövs Flygdag den 1 jtrli. Åven på Vallåkra
tråffen den 18-19 augusti var SkFSF msd.
* Matr $tålhamrnar {M$} kcmmer att bli inbjuden av EN till SkF$F:s nåste
styrelsemöte den 10 ncwmber i Hfu"
$tyrclnen vill lyssna av honnm betråffende vad han kan göra för segel*
motarflyget speciellt i $lsåne"

$s7"

övriga frågor
Fanns inga öwiga frågor.

$5$.

Nåsta s$relsemöte
2A17 -1 1 -1 0(fredagi kl. 1 8.00 Hstell Clarion Helsingborg.

$47"

Möbts avelutande
Rolf Pålssm fä*larade s!6el*emö1et för avsluht sarnt tackade Landskrona
Flygklubb för lånet av lektionsrummet.
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