Protokoll SSFF årsmöte 2014
1. Upprop och fullmaktsgranskning.
Följande klubbar var representerade:
Club Parapente Syd
Skärmflygklubben Göteborg
Fenix Skärmflygklubb
Åre Skärm och drakflygklubb
Cirrus Skärmflygklubb
Smålands Skärmflygklubb
Bodens Paramotorklubb
Västra Skärmflygklubben
Örebro Friflygklubb
Skärmflygklubben Fjällflygarna
B-Stallet (via ombud)
Piteå Flygklubb
Skärmflygklubben Sleipner
TOTALT

4 röster
4 röster
4 röster
4 röster
3 röster
3 röster
3 röster
2 röster
2 röster
2 röster
1 röster
1 röster
1 röster
34 röster av 56 möjliga

2. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 34 röster
3. Mötets behöriga utlysning.
Mötet ansågs behörigt utlyst
4. Val av mötesordförande.
Pär Jönsson valdes till mötesordförande.
5. Val av mötessekreterare.
HP P Fallesen valdes till mötessekreterare.
6. Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare.
Jenny Persson och Lars M Falkenström valdes till justeringspersoner.
7. Genomgång av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.
Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse föredrogs av ordförande.
De synpunkter som framkom var:
- att den ekonomiska redovisningen kunde vara mer detaljerad.
På detta svarade ordförande att budgetbladet visar varje resultatenhet med sina
intäkter och utgifter på ett ganska detaljerat plan.
- att styrelsens arbetsvecka skulle kunna förläggas på olika platser inom Sverige för
att samtidigt kunna träffa lokala klubbar.
På detta svarade styrelsen att kostnadsmässigt är det knappast någon skillnad att
vara i Sverige eller i utlandet. Fördelen med att resa utomlands är dessutom att
deltagarna är samlade från ankomst till avresa. En destination inom Sverige
innebär lättare resor som i sin tur innebär att deltagare kommer och åker
oregelbundet vilket är nackdel för kontinuiteten
Mötet hade inga synpunkter på förvaltningsberättelse.

8. Genomgång av revisionsberättelse.
Ordförande läste upp revisorns uttalande.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret.
10. Propositioner
Det fanns inga propositioner.
11. Motioner.
Motion nr. 1 från Fjällflygarna ang. paramotorordförande i TK
Diskuterades. Mötet gick på styrelsens yrkande och motionen avslogs.
Motion nr. 2 från Fjällflygarna ang. ändring av Hypoxias arbetsbeskrivning.
Efter styrelsens information om att en arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram ett nytt
anbudsunderlag ansåg motionär och mötet att motionen är besvarad.
Motion nr. 3 från Åre ang. gemensamma infotavlor på våra flygställen.
Diskuterades. Mötet gick på styrelsens yrkande och motionen bifölls.
Motion nr. 4 från Åre ang. utmärkning av skärmflygaktivitet på flygkartor.
Efter styrelsens information om att man redan arbetar med Transportstyrelsen i
denna fråga ansåg mötet motionen besvarad. Styrelsen fick i uppdrag att
sammanställa en lista över de ställen där det förekommer skärmflygverksamhet.
12. Fastställande av kommande verksamhetsplan.
Styrelsens verksamhetsplaner fastställdes.
13. Fastställande av förbundsavgift.
Förbundsavgiften fastställdes till 500 kr. (oförändrad)
14. Fastställande av budget.
En av styrelsen föreslagna budgeten fastställdes
15. Val av:
– ordförande
Pär Jönsson omvaldes på ett år.
– vice ordförande
Sune Cullberg har ett år kvar
 sekreterare
Lars M Falkenström omvaldes på 2 år
– kassör
Vakant
– ordförande i utbildnings- och säkerhetskommittén
Per Linnstrand har ett år kvar
– ordförande i motorkommittén
Henric Höggren har ett år kvar
– tävlingsansvarig
Jenny Persson omvaldes på 2 år
– Ledamot
Anna Hadders omvaldes på 2 år
– Ledamot

Kristina Gerard har ett år kvar.
– Ledamot
Bahman Honarjou har ett år kvar.
– Revisor 1
Margareta Kleberg valdes.
– Revisor 2
Tintin Öhman valdes
– Revisorssuppleant
Anders Granfeldt valdes
– en representant och en suppleant att ingå i FSF styrelse
Pär Jönsson och Sune Cullberg valdes
– en representant och en suppleant att ingå i FSF valberedning
Pär Jönsson och Sune Cullberg valdes
– tre föreningar att bilda valberedning, varav en skall utses till
sammankallande.
Boden (sammankallande), Västra Skärmflygklubben, Vadstena
Skärmflygklubb valdes.
16. Mötets avslutande
Pär Jönsson tackade samtliga närvarande och avslutade mötet 15.30
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