Protokoll SSFF årsmöte 2012
Plats: Idrottens Hus, Stockholm
Tid: 14.00 (försenat pga. långt pilotmöte innan) Lördag 31 mars 2012
1. Upprop och fullmaktsgranskning.
2. Fastställande av röstlängd.
9 utav 30 röstberättigade klubbar var representerade. Röstlängden fastställdes till 25
röster (av 57 möjliga).
3. Mötets behöriga utlysning.
Mötet ansågs behörigt utlyst
4. Val av mötesordförande.
Pär Jönsson valdes.
5. Val av mötessekreterare.
HP P Fallesen valdes
6. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare.
Kristina Gerad och Marko Wramén valdes.
7. Genomgång av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.
Gicks igenom. Rättelse: sid. 7 PM Kommitténs verksamhetsberättelse. Big
Paramotor Meet hölls i Arboga
Önskemål om redovisning av antalet aktiva piloter med licensgrader, antal flugna
timmar mm. önskas i nästa års verksamhetsberättelse.
Stämman godkände både verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.
8. Genomgång av revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen från revisor Margareta Kleberg lästes upp.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret.
10. Propositioner
Det fanns inga propositioner
11. Motioner.
Cirrus motion angående vilande licens behandlades. (Hade ingående diskuterats på
medlemsmötet strax innan årsmötet)
Stämman biföll motionen
12. Fastställande av kommande verksamhetsplan.

Det framfördes önskemål om en tydligare redovisning av verksamhetsplan till nästa
årsmöte. Verksamhetsplanen ska vara sammanställd på ett ställe och inte som nu i
samband med respektive kommittés verksamhetsberättelse.
En diskussion om hur vi gör skärmflygning mer känt hos allmänheten fördes.
Reklam och "att synas" är viktigt. Svårt att få in reportage i riksmedia men i
lokalmedia finns stora chanser, speciellt under semestertider då ofta "nyhetstorka"
råder. Klubbar uppmanades att bjuda in reportrar och kommunalråd på tandemflyg.
Att trycka upp visitkort med lite info och adress till hemsidan att dela ut till
intresserade var ett annat tips. Att sprida förbundets infobroschyr "Varför fåglarna
kvittrar" ytterligare ett annat. Det fanns också önskemål om att en facebook grupp
ska bildas.
Stämman lade till i verksamhetsplanen att förslaget på förändring av
licenssystemet skall gå ut på remiss till klubbarna innan det fastställs
13. Fastställande av förbundsavgift.
Förbundsavgiften fastställdes till 500 kronor.
14. Fastställande av budget.
Föreslagen budget justerades på intäktssidan "Landslaget elitbidrag"
Ny intäkt 32.649 kronor (tidigare 24.000) ger ett nytt slutresultat på -90.351
kronor (tidigare -99.000)
Stämman fastställde därefter budgeten.
15. Val
Följande ledamöter har ett 1 år kvar på sin mandattid
– vice ordförande
Sune Cullberg
– kassör
Sune Cullberg
– ordförande i motorkommittén
Per Linnstrand
- övrig styrelseledamot
Håkan Polanik
– ordförande
Pär Jönsson omval 1 år
– sekreterare
Lars M Falkenström omval 2 år
– ordförande i utbildnings- och säkerhetskommittén
Ori Levin fyllnadsval 1 år
– tävlingsansvarig
Marko Wramén omval 2 år
– två övriga styrelseledamöter (vi har tre st då Sune Cullberg upptar två poster)
Anna Hadders omval 2 år
Ola Gustafsson fyllnadsval 1 år

– två revisorer
Margareta Kleberg, Tintin Öhman (Kleberg Revision AB)
– en revisorssuppleant
Anders Granfeldt (Örebro Friflygklubb)
– en representant och en suppleant att ingå i FSF styrelse
Pär Jönnson respektive Sune Cullberg
– en representant och en suppleant att ingå i FSF valberedning
Pär Jönsson respektive Sune Cullberg
– tre klubbar till valberedningen
Göteborg Skärmflygklubb (sammankallande), Bodens Paramotorklubb,
Skärmflygklubben Dalmåsarna
16 Övriga frågor
Prisutdelning av Svenska XC-ligan förrättades av Lars Ericsson
1:a pris
Magnus Eriksson
294.5 km
2:a pris
Johan Sjöström
183 km
3:a pris
Andreas Florén
175.8 km
17 Mötets avslutande
Pär Jönsson tackade samtliga för deltagandet och avslutande årsmötet 15.30
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