
 
 
   

 
 

 Datum Sida 

Protokoll 6/2022 2022-05-11 (1/5) 

 
 

 

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 6/2022, § 1 - § 9 

Fört vid Styrelsesammankomst onsdagen den 11 maj 2022,  

kl. 18:30 – 22:08 på Zoom meeting (digitalt möte) 

 

Närvarande: 

 Anders Jonsson (Ordförande) 

 Tomas Leijon (Vice Ordförande) 

 Lennart Andersson (Kassör) 

 Anna Grönvall (Sekreterare) 

 Stefan Revestam (VO-Bredd) 

 Anders Eriksson (Revisor), från kl 18:56 

 
Adjungerad: 

Lars Ekstedt 

 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 

§ 2 Val av justeringsperson 

 Beslutades 

 att välja Tomas Leijon till justeringsperson. 

 

§ 3 Godkännande av dagordning 

 

 Beslutades 

 att fastställa dagordningen med tillägg av två punkter under ”Nya frågor”: 

- 7a) Luftrumsremiss 

- 8f) Framtidsgruppen statusuppdatering 
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Sveriges Modellflygförbund 

§ 4 Föregående protokoll 

 

 Beslutades 

 att  lägga protokoll nr 3 och 4/2022 till handlingarna 

 

 

§ 5 Rapporter i korthet 

§ 5a Kansliet 

 Allt löper på. 

 Diskussion kring om SMFF / Propania framöver behöver ta betalt av klubbarna för att 

administrera bränsleansökningar samt upprepade hjälptillfällen att registrera i 

IdrottOnline. Vi fortsätter diskussionen i styrelsen vid senare möte. 

 

 

§ 5b VO Bredd 

Stefan meddelar att de har kört kompositkursen som varit mycket uppskattad. 

De arbetar med att kunna ställa om Påsksmällen och Revolutionen inom Modellflyget 

till Rookie-projektet och ett skolpaket-projekt. 

Per har tittat på om vi kan få en svensk Rookie-modell – då måste man beställa minst 

250 st. Bengt Staffas har kontakt med Vincent angående svensk Rookiemodell. 

Per berättar att de kommer ha Rookieprojekt i sommar för barn. 

 

§ 5c VO Elit 

 De har genomfört 10 världscups-tävlingar i Friflyg hittills i år (7 vinster hittills!). 

 F3K har också placerat sig bra i världscupstävlingar nere i Europa. 

Två klubbar i F5J kommer anordna distriktsmästerskap (Stockholms flygsportsförbund 

och Västra Götalands flygsportsförbund) 

 Tre världscupstävlingar anordnas i friflyg i sommar i Sverige samt en världscupstävling 

för pylon. 

De jobbar med tävlingsreglerna och hur dessa ska utformas med lite förtydliganden, 

även folder med uttagningsregler arbetas det med under året. 
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Sveriges Modellflygförbund 

§ 5d CIAM 

CIAM hade plenarmöte i förra veckan. Per Findahl är kvar som utbildningsansvarig i 

styrelsen (Education). 

De skapar promotionklasser som kommer ligga under Education. 

Det finns nu en segel-klass och drone-soccer-klass (ny gren) som man ska jobba med. 

CIAM delar ut scolarship-bidrag. 

De fick igenom förslaget att ta bort märkning av modellerna. 

Per Findahl kommer vara med vid Junior-VM i Bulgarien som domare i sommar. 

CIAM kommer fortsätta att genomföra de tekniska mötena digitalt framöver. 

 

§ 5e Modellflygfält 

 Anders och Stefan har gått kurs med Kjell Nilsson om fältregistret. 

 När det kommer förfrågningar från SMFF-klubbar kommer Anders och Stefan hantera 

dessa i första hand. 

 

§ 5f Luftrummet – se under inkomna skrivelser 

 

§ 5g Klubbärenden 

 Ett par klubbar har lagt ner (Malung och Gladiatorerna). 

 Några klubbar har inte registrerat några medlemmar alls. 

 Vi har en ny klubb – Lindsdals radioflygklubb (Kalmar) – som vi ber skicka en 

presentation som vi kan lägga på hemsidan. 

Hallstahammars Modellklubb är anslutna till KFUK/KFUM och de har fått veta från 

KFUK/KFUM att de behöver ändra sina stadgar. Frågan är om dessa ändringar då är 

kompatibla med SMFF. Frågan är skickad vidare till Kjell Folkesson på 

Flygportförbundet. 

 

§ 5h MFK Direkt – inget att rapportera 

  

§ 5i Webbredaktör 

 Anders Jonsson diskuterar med Anton Wannesjö om han kan åta sig att lägga över 

den gamla hemsidan till den nya hemsidan. 
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§ 6 Kassörens rapport 

§ 6a SMFF  

 Det har gått iväg anmälningsavgifter till VM för flera klasser.  

 Alla klubbar är fakturerade, och alla utom ett par är betalda hittills. 

 

§ 6b MFK Direkt – inget att rapportera 

 

§ 7 Inkomna skrivelser 

§7a Remiss angående luftrumsförändring vid Stockholm Västerås flygplats  

 ESOW 
 Beslutades 

att Anders Jonsson och Tomas Leijon skriver i ordning svar på denna remiss. 

 

§ 8 Nya frågor 

§ 8a Organisation FSF - grenförbund 

 Vi alla ser på detta och skickar kommentarer till Anders Jonsson 

§ 8b Hemsida 

 Beslutades 

att undersöka hur Flygsportförbundet kommer lösa sin överflytt av hemsidan så att vi 

vet om vi borde samordna flytt med dem eller om vi utan problem kan använda oss 

av Anton Vannesjö. 

att Anton Vannesjö får gå grundkurs i nya hemsidesverktyget, och att vi undersöker 

vilka ytterligare två som bör gå grundkurs, samt vem som ska vara administratör och 

därmed ska gå både grundkurs och admin-kursen. 

 

§ 8c Licensmodulen i IdrottOnline 

 Frågan diskuteras vidare och tas upp igen på ett senare styrelsemöte. 
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§ 8d Förtydligande angående när man behöver tävlingslicens samt frågan 

kring namnet Elit 

 Beslutades 

att Elit och Bredd tillsammans tar fram ett regelverk för vilka tävlingar som kräver 

tävlingslicens och vilka som inte kräver det. 

 

Frågan kring namnen på våra verksamhetsområden Elit och Bredd går vidare till 

senare styrelsemöte, samt även vad Raket-klassen hör till för gren i SMFF. 

 

Till hösten ser vi vidare på om det är något i stadgarna som behöver ändras som 

därmed ska tas upp på förbundsmötet 2023. 

 

§ 8e Framtidsgruppen - statusuppdatering 

 Tomas meddelar att dialog med Flygsportförbundet / Kjell Folkesson ska inledas. 

 

§ 8f Nästa möte 

 Beslutades 

 att nästa styrelsemöte sker 17 augusti 2022 

 

§ 9 Mötets avslutande 

 Ordförande avslutade mötet kl. 22:08. 

 

Stockholm den 11 maj 2022 

 

 

Anders Jonsson Anna Grönvall 

Ordförande  Sekreterare 

 

 

 

 

Tomas Leijon 

Justeringsperson 
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