Protokoll SSFF årsstämma 2016
Innan själva årsstämmans officiella öppnande höll Erik Rehnfeldt en föreläsning
med bild och filmspel om sitt deltagande i X-Alps tävlingen sommaren. Därefter bjöd
SSFF de närvarande på lunch. Innan det officiella öppnandet av årsstämman
förrättade avgående TK ordförande Jenny Persson prisutdelningar för vinnarna av
Sverige Cup 2015 och till de piloter som under året slagit svenska rekord samt på
annat sätt utmärkt sig.
1. Upprop och fullmaktsgranskning.
Följande klubbar var representerade:
Club Parapente Syd
Skärmflygklubben Göteborg
Fenix Skärmflygklubb
Bodens Paramotorklubb
Piteå Flygklubb
Tornedalens skärmflygklubb
TOTALT

4 röster
4 röster
4 röster
3 röster
1 röster
1 röster
17 röster av 49 möjliga

2. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes till 17 röster
3. Mötets behöriga utlysning.
Mötet ansågs behörigt utlyst
4. Val av mötesordförande.
Sune Cullberg valdes till mötesordförande.
5. Val av mötessekreterare.
HP P. Fallesen valdes till mötessekreterare.
6. Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare.
Jenny Persson (Cirrus SFK) och Staffan Rolfsson (Fenix) valdes till
justeringspersoner.
7. Genomgång av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.
Verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse föredrogs av ordförande.
Sune Cullberg. Björn Hårdstedt föreslog att styrelsen till nästa årsstämma ska se
över redovisningen av verksamhetsberättelsen och önskar se den mer kopplad till
utfallet för att bättre kunna se var pengarna har gått till.
Några stavfel uppmärksammades:
sid 6 SSFF verksamhetsplan skall vara för 2016.
sid 7 PM verksamhetsplan skall vara för 2016.
sid 11 TK verksamhetsplan skall vara för 2016.
8. Genomgång av revisionsberättelse.
Gicks igenom och HP P. Fallesen förklarade varför styrelsen valt att inte skriva ner
värdet på förbundets värdepapper, som påpekats i revisionsberättelsen. Stämman
gick på styrelsens linje och lämnade revisorns påpekande utan åtgärd.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret.
10. Propositioner
Styrelsens proposition om att höja förbundsavgiften med 150 kr diskuterades. Ett
motförslag om höjning med 100 kr. lades fram. Efter omröstning beslutade stämman
att förbundsavgiften för 2017 höjs med 100 kr. till 600 kr.
Styrelsens proposition om ändring av stadgar diskuterades. De flesta förändringar
är av grammatiska själ, några av förändrade myndighetsskäl och mötte inga
invändningar. På punkten 15. Val hade stämman synpunkt på formuleringen
”Tävlingsansvarig”. Styrelsen jämkade sitt yrkande till ”Val av ordförande
tävlingskommittén” varefter stämman fastslog motionen.
Punkt 10 beslutades omedelbart justerad.
11. Motioner.
Motion nr. 1 från Club Parapente Syd angående utskick välkomstbrev
Ordförande läste upp styrelsens svar på motionen. Stämman gick på styrelsens
linje och avslog motionen.
Motion nr. 2 från Club Parapente Syd angående stödmedlemmar i SSFF:s
medlemsregister.
Ordförande läste upp styrelsens svar på motionen. Stämman gick på styrelsens
linje och avslog motionen.
Motion nr. 1 från Skärmflygklubben Göteborg angående information till klubbar vid
olycka med klubbens medlemmar.
Diskussion fördes runt motionens avsikt samt pilotens integritet.
Stämman gick på styrelsens linje och ansåg motionen besvarad.
12. Fastställande av kommande verksamhetsplan.
Styrelsens verksamhetsplaner fastställdes.
13. Fastställande av förbundsavgift.
Förbundsavgiften fastställdes till 600 kr. (höjning med 100 kr.)
14. Fastställande av budget.
Budgeten gicks igenom. På posten ”PM tävling” konstaterades att de 25.000 kr.
redan finns avsatta i budgeten under TK. I övrigt framkom inga synpunkter.
Budgeten justerades i enlighet med ovan och stämman fastställde en
underfinansierad budget till -132.188 kr.
15. Val
Björn Hårdstedt presenterade valberedningens förslag efter en redogörelse för hur man
tänkt runt sitt förslag. Valberedningens förslag röstades igenom i sin helhet.
– ordförande
Stefan Jonsson valdes på två år.
– vice ordförande
Per Linnstrand valdes. (1 år återstår av mandattiden)
 Kassör
Sune Cullberg valdes på två år.
– ordförande i utbildnings- och säkerhetskommittén
Ulf Mårtensson valdes på 1 år

– ordförande i motorkommittén
Per Linnstrand valdes på 1 år.
– ordförande i tävlingskommittén
Simon Wigenstedt valdes på 1 år.
– Ledamot
Bahman Honarjou. (1 år återstår av mandattiden)
– Ledamot
Martin Will valdes på två år.
– Ledamot
Kristina Gerard valdes på 2 år.
– Ledamot
Linda Kits valdes på 1 år.
– Revisor 1
Margareta Kleberg valdes.
– Revisor 2
Tintin Öhman valdes
– en representant och en suppleant att ingå i FSF styrelse
Sune Cullberg och Stefan Jonsson valdes
– en representant och en suppleant att ingå i FSF valberedning
Sune Cullberg och Stefan Jonsson valdes
– tre föreningar att bilda valberedning, varav en skall utses till
sammankallande.
Skärmflygklubben Göteborg (sammankallande), Åre Häng- och
Skärmflygklubb, Cirrus Skärmflygklubb valdes.
16. Övriga frågor.
Inga övriga frågor fanns att avhandla.
17. Avtackning.
Avgående ordförande Sune Cullberg avtackade avgående ordförande
tävlingskommittén Jenny Persson och avtackades själv. De nya
styrelsemedlemmarna Linda Kits och Simon Wigenstedt hälsades välkomna i
styrelsen.
18. Mötets avslutande
Sune Cullberg tackade deltagarna och avslutade mötet.
Stockholm 2016-03-19
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