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Valberedning till SSFF styrelse 2011:
•

Fenix Skärmflygklubb

•

Skärmflygklubben Göteborg

•

Norrsken Skärm- och hängflygklubb

OBS: Dessutom föreslår valberedningen att årsmötet väljer in en suppleant till styrelsen.
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Presentationer av kandidaterna
Pär Jönsson

							

Ålder		

50 år

Klubb

Åre Skärm & Drakflygklubb

Flugit sedan 2000 (privatflygare tidigare)
Yrke		
		

Politiker och företagare. Kommunalråd i Östersund 		
och förste ersättare i Riksdagen. Ordförande för 		
Fastighetsägarna Jämtland mfl uppdrag.

Detta vill jag jobba med och ha som mål i SSFFs styrelse under 2010:
•

Mina främsta meriter finns inom ledning/styrning, administration, ekonomi/juridik och
myndighetskontakter.

•

Jag vill att SSFF tillsammans med klubbar och skolor satsar på större nyrekryterig av piloter
(både friflyg och PM) och då gärna ungdomar. Vi behöver göra förbundet mera ”känt” och
fördjupa samarbetet med Transportstyrelsen, Flygsportförbundet och Riksidrottsförbundet
mfl organisationer.

•

SSFF-styrelsen måste bättre informera om vad som händer i styrelsen företrädesvis genom
hemsidan (korta referat/notiser efter varje möte mm). En SSFF-styrelseblogg skulle kunna
vara ett alternativ så att klubbar/piloter bättre vet vad som är på G inom förbundet.

•

Att styrelsemedlemmarna BESÖKER sina kontaktklubbar och att SSFF/klubbar deltar
i olika arrangemang. Exvis bättre synas med informationsdagar på publika platser som
köpcentrum, mässor, motor/segel-flygdagar etc.

•

Att erbjuda piloterna en ännu bättre och mera utvecklad flyg och FRITIDS-försäkring -för de
som så önskar.

•

Att utveckla hemsidan så att man hittar flygställen på en Sverige-karta med korta fakta och
vidare kontaktvägar. Kortfattad info om detta ska även finnas på engelska för utländska
piloter som vill flyga i vårt land.

•

Slutföra arbetet med skoltillstånd och utbildningssystemet för Pilot 2 och högre.

Sune Cullberg
Ålder		

50 år

Klubb

Skärmflygklubben Göteborg

Flugit sedan 2000
Yrke

It-tekniker

Detta vill jag jobba med och ha som mål i SSFFs styrelse under 2010:
Utveckla e-kansliet ytterligare och jobba vidare med skoltillståndet.

Lars-Olov Schön
Ålder		
Klubb		
Smålands Skärmflygklubb 						
			
Flugit sedan		

Bild Saknas 		

Yrke		
Detta vill jag jobba med och ha som mål i SSFFs styrelse under 2010:
Kalle Olsson

							

Ålder		

50+

Klubb		

Bodens paramotorklubb

Flugit sedan Flygit det mesta: Motorflyg, segelflyg, svartflyg med
		
vinge i ungdomsåren. Skärm sedan 2001
Yrke		

Major

Detta vill jag jobba med och ha som mål i SSFFs styrelse under 2010:

Joakim Ringvide			
Ålder		

32

Klubb

Norrköpings skärmflygklubb

Flugit sedan 2006
Yrke		

Egen företagare		

Detta vill jag jobba med och ha som mål i SSFFs styrelse under 2010:
Sammanhållningen mellan Pm, Tävling och USK samt de stora bitarna som Pm-tandem och
skoltillståndet. Jag vill också öka besökfrekvensen hos de olika utbildningsorganisationerna.

Per Linnstrand
Ålder		

44 År

Klubb

Skärmflygklubben Sleipner

Flugit sedan 2000
Yrke		
Jag arbetar som teknisk konsult med inriktning 			
mot flygteknisk provning (mätning av luftkrafter
verkande på vindtunnelmodeller vid prov i vindtunnel) och
utrustning för industriell rökgasanalys. Jag har tidigare
varit anställd på försvarets forskningsinstitut, men är sedan ett
par år egen företagare. Som egen företagare kan jag styra min
tid och har därför möjlighet att ägna mycket tid åt SSFF
Detta vill jag jobba med och ha som mål i SSFFs styrelse under 2010:
Om jag får möjlighet att arbeta i SSFFs styrelse kommer jag att ha som målsättning att regelverket
kring paramotorflygning blir ändamålsenligt. Jag vill arbeta med att få igång tävlingsverksamhet
för paramotor, jag kommer att arbeta för att göra flygning med paramotor okomplicerat, säkert och
roligt. Jag tror på att arbeta i kommittéer. Att sätta samman kommittéer och ha grupper av duktiga
människor som med sitt kunnande kan hjälpa till att utveckla paramotorflygandet i Sverige är
viktigt.

Emanuel Brodin
Ålder
36 år, 2 små pojkar och en sambo. Hus under
renovering		
Klubb

Skärmflygklubben Dalmåsarna

Flugit sedan 1997
Yrke

Sjukgymnast

Detta vill jag jobba med och ha som mål i SSFFs styrelse under 2010:
Det har blivit lite svårt att få behörighet att få tävla, det blir ju så när säkerheten höjs och en
tävlingsutbildning numera skall genomföras för behörigheten, comp 1 (vilket jag tycker är bra). Jag
skulle vilja engagera fler tävlingsutbildare blev tillgängliga för piloter och utveckla tillgängligheten
för comp 1-behörighet ute i landet. Jag skulle vilja att antalet ökar med 10 st fler tävlingsutbildare
under året, och gärna att samtliga håller 1 kurs under det närmaste året.

Lars Melin Falkenström
Ålder			

43 år

Klubb

Cirrus Skärmflygarklubb

Flugit sedan		

2003

Yrke

Frilansfilmare

Detta vill jag jobba med och ha som mål i SSFFs styrelse under 2010:
Om jag blir vald vill jag jobba med PR och dra in fler i sporten. Jag vill även verka för en
ökad kontakt mellan medlemmar och styrelse bla genom ett forum på förbundets hemsida.
Dessutom vill jag ha ett tydligare remissförfarande när det gäller nya ideer och förändringar av
regelverk etc. Dessutom vill jag verka för att få in fler tjejer i sporten samt öka satsningen på
tävlingsverksamheten.
Håkan Polanik
Ålder			

48 år

Klubb

Cirrus Skärmflygarklubb

Flugit sedan		

1995

Yrke			

Sjöman

Detta vill jag jobba med och ha som mål i SSFFs styrelse under 2010:
Nytt avtal om kanslitjänst. Uppdatering av utbildningsmanualer, FoD osv. Utveckla skoltillstånd.
Vill helst slippa disciplinärenden men drar mitt strå till stacken om det blir nödvändigt. Har varit
engagerad i USK-relaterade frågor sedan jag började i styrelsen 2003.
Hans-Peter (HP) Fallesen
Ålder			

55 år

Klubb			

B-stallet

Flugit sedan		

1987

Yrke

Inredningsarkitekt

Detta vill jag jobba med och ha som mål i SSFFs styrelse under 2010:
Fortsätta med ansvaret för våra försäkringar samt som SSFF internationella representant. Fungera
som en länk och kunskapsbas mellan det ”gammla och nya” SSFF. Vara styrelsens ”taggtråd”
gentemot olika myndigheter som försöker begränsa och försvåra vår möjlighet att skärmflyga. Mitt
mål är att på ett bra sätt utföra ovan arbetsuppgifter.

