Protokoll SSFF årsmöte 2015
Innan själva årsmötets officiella öppnande förrättade TK ordförande Jenny Persson
prisutdelningar för vinnarna av Sverige Cup 2014 och till de fyra piloter som under
året slagit svenska rekord.
1. Upprop och fullmaktsgranskning.
Följande klubbar var representerade:
Club Parapente Syd (via ombud)
Skärmflygklubben Göteborg
Fenix Skärmflygklubb
Åre Skärm och Drakflygklubb (via ombud)
Cirrus Skärmflygklubb
Smålands Skärmflygklubb
Bodens Paramotorklubb
Västra Skärmflygklubben
Örebro Friflygklubb
B-Stallet (via ombud)
Piteå Flygklubb (via ombud)
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
33 röster av 55 möjliga

2. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 33 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.
Stefan Jonsson (Småland SFK) och Staffan Rolfsson (Fenix) valdes till
justeringspersoner.
7. Genomgång av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.
Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse föredrogs av ordförande.
Pär Jönsson riktade ett speciellt tack till Björn Hårdstedt och dennes arbetsgrupp
för framtagning av reviderat licenssystem och ny verksamhetshandbok.
Lars M. Falkenström informerade om Hypoxia och arbetet med att hitta en ny
redaktör.
Pär Jönsson och HP P. Fallesen informerade om turerna kring vår nya
försäkringslösning. I grunden till uppsägningen av vårt gamla försäkringsavtal ligger
ökade utbetalningar för olycksskador. Pär pekade på vikten av ett aktivt
säkerhetsarbete. Han uppmanade samtidigt de klubbar som ännu ej anmält någon
säkerhetsansvarig att utse en sådan.
Jenny Persson tävlingskommitténs ordförande passade på att informera klubbarna

om möjligheten att nyttja den nya funktionalitet som finns för automatisk scoring av
nybörjartävlingar som PoängplockarCup och "Out and return"-tävlingar.
Det kostar inget och TK hjälper gärna klubbarna att komma igång.
Mötet hade inga synpunkter på verksamhet och 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 Västra SFK angående Sv. Distansligan
På begäran läste ordförande upp det svar på motionen som var med i
årsmöteshandlingarna. Motionär och mötet ansåg därefter motionen besvarad.
12. Fastställande av kommande verksamhetsplan.
Styrelsens verksamhetsplaner fastställdes.
13. Fastställande av förbundsavgift.
Förbundsavgiften fastställdes till 500 kr. (oförändrad)
14. Fastställande av budget.
Diskussion fördes runt om PM skulle ha en egen budgetpost. Henric Höggren
föreslog en sådan och att den skulle tilldelas 30.000 kr. Finansieringen skulle göras
genom att belasta den redan underbalanserade budgeten med ytterligare -30.000
kr. Stämman gick till omröstning. Henrics förslag avslogs. Därefter fastställde
stämman styrelsens budgetförslag.
15. Val av:
– ordförande
Sune Cullberg valdes på ett år.
– vice ordförande
Per Linnstrand valdes på 2 år
 sekreterare
Bahman Honarju valdes på ett år
– kassör
Stefan Jonsson valdes på ett år.
– ordförande i utbildnings- och säkerhetskommittén
Per Linnstrand valdes på 2 år
– ordförande i motorkommittén
Bahman Honarju valdes på 2 år
– tävlingsansvarig
Jenny Persson har ett år kvar
– Ledamot
Ulf Mårtensson valdes på 2 år
– Ledamot
Martin Will valdes på ett år

– Ledamot
Kristina Gerard valdes på ett år
– Revisor 1
Margareta Kleberg valdes.
– Revisor 2
Tintin Öhman valdes
– Revisorssuppleant
Sören Wik valdes
– en representant och en suppleant att ingå i FSF styrelse
Sune Cullberg och Per Linnstrand valdes
– en representant och en suppleant att ingå i FSF valberedning
Sune Cullberg och Per Linnstrand valdes
– tre föreningar att bilda valberedning, varav en skall utses till
sammankallande.
Fenix SFK (sammankallande), Norrköpings Skärmflygklubb, Smålands
Skärmflygklubb valdes.
16. Mötets avslutande
Pär Jönsson tackade för sin tid i styrelsen och överlämnade ordförandeskapet samt
mötesklubban till Sune Cullberg och önskade honom lycka till som ny ordförande.
Sune avtackade Pär samt de avgående ledamöterna Lars M. Falkenström, Anna
Hadders samt Henric Höggren och avslutade därefter mötet.

Stockholm 2015-03-25

…..................................
Stefan Jonsson
Justeringsperson

…....................................
Pär Jönsson
Mötesordförande

….........................................
Staffan Rolfsson
Justeringsperson

