Protokoll SSFF Årsstämma 2021
Tid:

Söndag 21/3-2021, kl 17.00-20.15

Plats:

Teamsmöte

1. Upprop och fullmaktsgranskning
Club Parapente Syd
Skärmflygklubben Göteborg
Fenix Skärmflygklubb
Smålands Skärmflygklubb
Västra Skärmflygklubben
B-Stallet
Örebro Friflygklubb
Östergötlands Skärmflygklubb
Cirrus Skärmflygklubb
Sala Skärmflygklubb Silverflygarna
Norrköpings Skärmflygklubb
Skärmflygklubben Sleipner
Skärmflygklubben Fjällflygarna

4 röster
4 röster
4 röster
2 röster
2 röster
2 röster
2 röster
2 röster
2 röster
1 röst
1 röst
1 röst
1 röst

2. Röstlängden fastställdes till 28 röster av totalt 50
3. Årsstämmans behöriga utlysande
Kallelse skickades ut till klubbarna samt anslogs på förbundets webbsida den 24 januari 2021.
4. Val av mötesordförande
Patrik Gårdmo, Skärmflygklubben Göteborg valdes
5. Val av mötessekreterare
Emma Wass, SSFF kansli valdes
6. Val av två justerare tillika rösträknare
Hans Dagberg, Cirrus och Yaacov Neselrot, Skärmflygklubben Göteborg valdes
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7. Genomgång av verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
Lennart informerade om att det under bokslutsarbetet har hittats ospecificerade skulder till
klubbarna i bokföringen. Det är belopp som ackumulerats sedan 2011. Det kommer att vara
mycket tidskrävande och komplicerat att reda i vilka belopp som tillhör vilken klubb. Med
den dokumentation som idag finns kvar, är det inte ens säkert att det är möjligt att få någon
klarhet.
Årsstämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att i stället för att utreda i detalj, hitta en
lämplig modell för utbetalning till klubbarna.
8. Framläggande av revisionsberättelse
Revisionsberättelse från Auktoriserad revisor Margareta Kleberg, BDO gicks igenom.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsstämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
10. Förbundets investeringar
Lennart informerade om förbundets investeringar.
11. Proposition
SSFF önskar årsmötets mandat att genomföra satsningen på den digitala plattformen UPP.
Den totala kostnaden kan bli upp till 250 tkr som betalas ut efter projektets genomförande.
Årsstämman beslutade att avslå propositionen.
Årsstämman uppskattade styrelsens initiativ men ifrågasatte valet att utveckla en app i
stället för att bygga vidare på att mobilanpassa hemsidan www.paragliding.se.
12. Motioner
i.
Cirrus motion 1 och 2
Fenix, Cirrus och B-stallet yrkar att paramotorkommittén ges i uppdrag att:
Utreda behovet av formell kompetens för de olika besiktningar av PMutrustning som förekommer.
Se över de checklistor och kravställningar för typbesiktning som reglerar
paramotor.
Under året lämna förslag till styrelsen för beslut.
Årsstämman beslutade att bifalla yrkandet.
ii.
CPS motion 1
Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens avslag.
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iii.

CPS motion 2
Årsstämman yrkar att:
Uppdra åt USK att utreda möjligheter med och former för kontinuerlig
redovisning och analys av olyckor i våra medlemskanaler, och lägga fram
förslag till styrelsen för beslut under året.
Årsstämman beslutade att bifalla årsstämmans yrkande.
iv.
SFG motion
Årsstämman beslutade att bifalla styrelsens avslag.
13. Fastställande av kommande verksamhetsplan
Fenix, Cirrus och B-stallet yrkade ett tillägg/ändring till den allmänna verksamhetsplanen.
Att fortsätta med att få nya piloter in i sporten.
Att få ”ambassadörer” för skärmflygningen att sprida information om vår
sport.
Att alltid ha piloternas säkerhet och klubbarnas säkerhetstänkande i
centrum.
Att samverka för att skärmflygning i Sverige sker under organiserade former
och skapa förutsättningar för sportens utveckling och säkerhet.
Att utveckla den idrottsliga delen inom skärmflyget med en bred
tävlingsverksamhet.
Att verka för ett gott samarbete med myndigheter och andra organisationer.
Att arbeta gentemot Transportstyrelsen för att förenkla de regelverk som
styr vår verksamhet och följa upp de överenskommelser som träffas med
myndigheten.
Att i alla möten med Transportstyrelsen betona att skärmflygning är en idrott
och bör bli behandlad som en sådan, inte som en transportverksamhet.
Att i alla möten med Transportstyrelsen betona att skärmflygning är en idrott
och bör bli behandlad som en sådan, inte som en transportverksamhet.
Att bedriva ett kostnadseffektivt och serviceinriktat förbundsarbete i styrelse
och kansli.
Att fortsätta utveckla våra digitala kanaler, e-kansli och andra redskap, med
särskilt fokus på hur de samverkar.
Årsstämman beslutade att bifalla yrkandet och fastställa verksamhetsplanen 2021 med
dessa ändringar.
14. Fastställande av budgeten
Årsstämman beslutade att fastställa budgeten.
15. Fastställande av förbundsavgift
Årsstämman beslutade att fastställa förbundsavgiften för 2022 till 600 kr.
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16. Val av:
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Ordförande USK
Ordförande PM
Ordförande TK
Ledamot 1
Ledamot 2
Ledamot 3

Sune Cullberg, Skärmflygklubben Göteborg, nyval 1 år
Jonas Rembratt, Club Parapente Syd, nyval, 1 år
Lennart Wallin, Dalmåsarnas Skärmflygklubb, 1 år kvar
Patrik Gårdmo, Skärmflygklubben Göteborg, nyval 2 år
Pär Smedberg, Club Parapente Syd, nyval 2 år
Bengt Pettersson, Åre Skärm & Drakflygklubb, omval 1 år
Lelle Jonasson, Fenix, nyval 2 år
Christian Westergren, Club Parapente Syd, 1 år kvar
Staffan Rolfsson, Fenix, nyval 2 år

Val av två revisorer.
Margareta Kleberg och Tintin Öhman, BDO Revisionsbyrå Stockholm
En representant och en suppleant att ingå i Flygsportförbundets valberedning.
– Utgår då punkten ej är relevant längre.
Tre föreningar att bilda valberedning, varav en skall utses till sammankallande.
Örebro, Fenix och Småland valdes, Fenix är sammankallande.
17. Övriga frågor (kan diskuteras men ej beslutas)
Förslag från Johan Bagge, Norrköpings Skärmflygklubb: Önskar att årsmötet ska vara öppet
för samtliga av klubbarnas medlemmar. Bättre/digitala ombudsfullmakter. Byte av namn på
paramotor till motorskärm.
Förslag från Pierre Rosén, Club Parapente Syd: Försäkring för grundkursen (Takeoff) som
enbart spänner över kursens tidsspann i stället för helår som idag.
Förslag från Björn Hårdstedt, Fenix: Takeoff-kit bör kosta under 1000 kr.
18. Avtackning
Tack till Olof, Henric och Mats som lämnar styrelsen. Samt tack till HP och Wanja för allt de har
gjort för sporten.
19. Mötets avslutande
Patrik tackar för ett bra möte. Mötet avslutas kl 20.15.

______________________________
Justeringsperson
Hans Dagberg
Cirrus

________________________________
Justeringsperson
Yaacov Neselrot
Skärmflygklubben Göteborg
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