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Sveriges Modellflygförbund 
Sveriges Modellflygförbund är ett av åtta grenförbund inom Svenska Flygsportförbundet  

som är medlem i Riksidrottsförbundet 
c/o Svenska Flygsportförbundet, Flygets Hus, Gustavslundsvägen 137, 5tr, 167 51 Bromma 

E-post: kansli@modellflygförbund.se, Hemsida: www.modellflygforbund.se, Telefon: +46 735 07 29 50 
Org.nr: 825000–8532 

Sveriges Modellflygförbund 

Protokoll 1/2022, § 1 - § 11 

Fört vid styrelsemöte onsdagen den 19 januari 2022,  

kl. 18:30 – 21:30 på Zoom meeting (digitalt möte) 

 

Närvarande: 

 Anders Jonsson (Ordförande) 

 Lennart Andersson (Kassör) 

 Anna Grönvall (Sekreterare) 

 Per Findahl (VO-Elit) 

 
Adjungerad: 

Lars Ekstedt 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2 Val av sekreterare – punkten utgår, sekreteraren finns på plats 

 

§ 3 Val av justeringsperson att justera protokollet 

 Beslutades 

 att välja Per Findahl till justeringsperson. 

 

§ 4 Godkännande av dagordning 

 Beslutades 

 att godkänna dagordningen 

 

§ 5 Föregående protokoll 

 Beslutades 
 att lägga protokoll nr 10/2021 + 11/2021 till handlingarna 
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§ 6 Rapporter i korthet: 

§ 6a Kansliet 

 Lars Ekstedt redovisar statistik och klubbtendens. Många lägger idag inte upp sina  

 operatörsID i IdrottOnline.  

 9/2 kommer Lars Ekstedt och Anders Jonsson ha en workshop digitalt om hur man 

 registrerar medlemmar i IdrottOnline.  

  

  Beslutades 

 att möjligheten finns att registrera OperatörsID i IdrottOnline, men det är inget  

 krav, dock kräver vi det vid eventuellt försäkringsärende för alla över 18 år och  

 modeller över 250 gram. Personer under 18 år  

 behöver dock kunna visa upp OperatörsID för den som är ansvarig operatör.  

 Finns det inget OperatörsID registrerat i IdrottOnline måste man kunna visa  

 upp ett beslut från Transportstyrelsen för OperatörsID som var aktivt under  

 händelsen. 

 

 Godkännande av säkerhetsreglerna 

 

Beslutades 

att vi skickar ut meddelande till alla medlemmar att vi per automatik anser att 

de vid ansökan om medlemskap i IdrottOnline accepterat de gemensamma 

säkerhetsreglerna. 

 

§ 6b VO Bredd 

Stefan Revestam har lämnat rapport till Anders som föredrar plan från Bredd: 

Precisionstävling för elmotorplan – mål att göra piloter mer medvetna om hur man 

flyger, inte bara att man flyger. Varje månad utses en månadsvinnare som får diplom. 

Det kommer en enkel precisionsflygkurs online i samband med detta. 

 

Det kommer även en El-segelutmaning där man utser vinnare varje månad. 

 

En segelflygkurs kommer dras igång för piloter som vill flyga för nöjes skull. 

 

Bredd kommer streama instruktionsfilmer av amerikanska Paul Naton. 
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Per Findahl redovisar Rookie-projektet där intresset har exploderat! I Danmark har 

modellflyget fått pengar via tidning för att köpa in 1 000 modeller till att använda i 

skolor. 

Per som ”rookie-expert” i Sverige ska dra igång något i Sverige. 

 

Anders redovisar hur Borlängeklubben gjorde jullovsaktivitet för lediga ungdomar. 

Klubben körde en heldag för 9-15-åringar som fick prova på, både simulator, enkla 

balsaplan att kasta samt funnycub med dubbelkommando. Det kom 25-30 elever. 

 

§ 6c VO Elit 

Nu rullar mästerskap igång – från juni/juli och framåt. 

Elit har haft elitmöte och GS/GA-möte. 

Elit har jobbat med att få in ansökningar för Talangbidraget som SMFF har fått 

möjlighet att erbjuda. Man har gått ut med önskemål om att få in förslag på namn, 

där man även tryckt på att man vill ha in förslag på tjejer eftersom en viss procent 

behöver vara tjejer. Hittills har man fått in fyra personer som ansökt. Det har skapats 

en ansökningsblankett där man ska redovisa för sina planer, mentorer etc. Nästa 

vecka har man möte i Elit om detta Talangbidrag där man ska besluta om hur mycket 

som ska delas ut, så att man kan lämna besked till de som ansökt. Man hoppas få in 

tjejnamn och har något på gång. 

”The world game” kommer äga rum med två flygsporter, Canopy Piloting samt Drone 

Racing. Från Sverige finns David Modig med som ligger på 15:e plats i ranking.  

 

Elit har jobbat med tävlingskalendrar och där kan man konstatera att vi kommer ha 

totalt 6 världscupstävlingar i vår närhet. 

 

Märkning av modeller – FAI-märkning gäller om man ska flyga internationellt. Elit har 

beslutat  att man kan flyga i Sverige med FAI-märkning eller med SWE-nr. Man 

behöver inte ha båda. 

Hemsidan är uppdaterad med rätt namn. 

Sverige har sin första världscupstävling i mars i Finland.  

2021 fick man ihop 42 tävlingar i friflyg. 

 

§ 6d CIAM 

Inga restriktioner än så länge – allt drar igång som ett vanligt år. 
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Arrangörer måste säga till minst 2 mån innan om ett arrangemang ska ske eller inte. 

 

§ 6e Modellflygfält 

 Det finns ännu inga beslut av höstens ansökningar.  

§ 6f Luftrummet – inget att rapportera 

§ 6g Klubbärenden – inget att rapportera  

§ 6h MFK Direkt – inget att rapportera 

§ 6i Webbredaktör – inget att rapportera 

§ 7 Kassörens rapport 

§ 7a Kassörens rapport - SMFF 

Likviditeten är bra. 

§ 7b Kassörens rapport – MFK Direkt – inget att rapportera 

§ 8 Inkomna skrivelser – inget att rapportera 

§ 9 Nya frågor 

§ 9a Förbundsmöte 

 Verksamhetsberättelse 2021 

a) Genomgång av innehåll till verksamhetsberättelsen. Vi ska 

sammanföra denna med Elit-delen som Bengt Lindgren skriver. 

 Verksamhetsplan – Anders Jonsson ser på denna och kommer med förslag.  

 Propositioner 

a) Klubbavgift / serviceavgift – för att kunna minimera jobbet för kansli 

och kassör. 

 Avskaffa junior- och seniormedlemskap och ersätta dessa med 

en serviceavgift och se på hur man enklast kan betala denna. 

 Ta bort plastkorten från 2023 

b) Övriga avgifter 

 Elit arbetar vidare med hur reglerna för endagslicenser ska se 

ut framåt. 

§ 9b Framtidsgruppen, rapport – inget att rapportera 
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§ 9c Inspirationskonferens & återstartsstöd 

 Svenska Flygsportförbundet har tilldelats medel till återstartsstöd som dels kommer 

delas ut till olika flygsportföreningar, men även användas till en Inspirationskonferens 

den 5-6 februari 2022. Det kommer även äga rum en fysisk inspirationskonferens i 

oktober 2022. 

§ 9d Elittalangprogram 

 Flygsport instiftade 2021 ett elittalangprogram där man söker talanger som har det 

lilla extra och som vill bli bättre och dessutom lägger ner tid för att bli bättre. Man 

nominerar sig själv och sista ansökningsdag är 31 januari. De söker två kvinnor och 

två män och man får max fylla 30 år det året man deltar i programmet. 

 

 

 

§ 10 Nästa möte 

 Beslutades 

 att nästa möte sker 8 februari 2022 

 

 

§ 11 Mötets avslutande 

 Ordförande avslutade mötet kl. 21:30. 

 

Stockholm den 19 januari 2022 

 

 

Anders Jonsson Anna Grönvall 

Ordförande  Sekreterare 

 

 

 

Per Findahl 

Justeringsperson 
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