
Protokoll Styrelsemöte Elit helgen 11/1 2020 i Norberg.

Tid: 10:00 – 17:00, avbrott en timme för lunch.

1, Mötets öppnande

Närvarande: Bengt-Olof Samuelsson, Conny Ulvestaf, Robert Hellgren
och Per Findahl.

2, Godkännande av dagordning och ordförande och sekreterare för
mötet. Per Findahl skriver protokollet.

3, Förra mötets protokoll.

Genomgång av protokollet samt några äldre SMFF styrelseprotokoll.

4, Elitgruppen 2020, revidering av listan.

Listan låst för 2020, 41 piloter finns med inför 2020.

5, Mallar och instruktioner som ska läggas ut på hemsidan.

Robban uppdaterar med rätt datum på de dokument som gäller för 2020.
Visionsplanen ska också läggas ut, både den gamla och den nya.

6, Bidrag för öppen Internationell tävling 2019.

16 stycken bidrag är utbetalade, drygt 95500 kr utbetalade från Elits
konto.

7, Bidrag från Flygsportförbundet för LL uppdrag.

Segel, Pylon, Friflyg, Helikopter, Droneracing har sökt. Conny har kopior
på ansökningarna.

8, Ekonomi och Budget 2020.



Flygsportförbundet vill att vi söker medel för projekt. Robert provar att
söka för träningsläger i Finland, Conny provar att ansöka för att dra
igång F5J NM. Elitstyrelsen söker för Elitläger i höst. Pelle mailar ut
instruktionen till styrelsen Elit, Robban lägger ut den på hemsidan och
Pelle promotar via mail till GA/GS.

Pengar destinerade för Landslagsuppdrag från Flygsportförbundet är i
skrivande stund inte klart. Pelle och Bengt-Olof kollar vidare vad som
gäller för 2020.

Pelle sker fördelningen av medel till grenarna (30000 kr), fördelningen
sker enligt förra årets principer. Det som premieras är bra genomförda
projekt för att bli fler tävlanden samt kommande projekt i samma anda.
Resultat med medaljer på mästerskap och Världscup premieras också.
Bedömd chans till medaljer premieras också. En bra
Verksamhetsberättelse samt en tydlig Verksamhetsplan är viktigt.

9, Stora Grabbar- Tjejer listan.

Är under uppdatering, deadline 15:e februari. Conny sköter detta. Listan
kommer att läggas ut på hemsidan, Elit, när den är färdig.

10, Kansliet.

Kontraktet med Kansliet har avslutats. Ett nytt kontrakt är skrivet där man
dragit in på antal timmar. Det innebär att en del saker vi förut fått hjälp
med måste skötas av oss själva, ex skrivandet av protokoll under möten.

11, Framtagande av agenda, möte Elitgruppen i höst.

Tid, oktober - november. Plats, Norberg ? Bosön ? Liknande ställen ?

Information från Elits styrelse.

Någon utomstående föreläsare, ex.

Väder, finns det någon i de egna leden som skulle kunna föreläsa ?

Idrottspsykologi, någon utomstående föreläsare.

Jobba med reflektioner och diskussioner runt lagledarrapporterna som
skickats in.



Projekt inför 2021, vad kan vi söka från Flygsportförbundet ?

Jobb med visionsplanen. Nya krav både från RF och Flygsportförbundet
som vi måste matcha.

Varje gren berättar om någonting som lyft grenens resultat senaste åren.

Grenarnas utvecklingsplaner, hur tänker ni i er gren om framtiden.

Vi bjuder in både piloterna i Elitgruppen samt de GA/GS som inte är med
i Elitgruppen.

Teambuilding aktiviteter.

Sponsorer, hur gör vi ?

Övrigt ?

Pelle skriver ihop en preliminär inbjudan som skickas ut till Elitgruppen
samt till GA/GS.

12, FAI/CIAM.

Pengar ska sparas inom FAI, det kommer drabba en del verksamhet för
oss. Bland annat kommer avgiften för NAC Sverige höjas med 10 %. För
oss kommer avgiften för FAI licensen höjas radikalt, från 50 kr till 300 kr.

Conny tar upp höjningen av avgiften på SMFF styrelsemöte i februari.

Vi har 5 tävlingar i FAI kalendern.

Nominering Guldmedalj Ingemar Larsson är också inskickad.

13, Klubbledarpärmen.

Elits del är uppdaterad och klar.

14, Flygsportförbundet, hur har det gått med rapporteringar? Hur ska vi
lättare veta vad som gäller med rapporter och annat.

Conny kollar med GS Kjell vad som faktiskt rapporterats in under 2019,
har vi skött oss i enlighet med Grenförbundsavtalet ?

15, Grenförbundsavtalet 2020.



Pelle mailar ut avtalet som gäller till 30/4 2020 till Elitstyrelsen. Conny tar
med sig några frågor till Styrelsemötet i februari.

16, Tävlingskalendrar 2020.

Robban länkar alla tävlingskalendrar till Elits hemsida så vi får en samlad
bild över modells tävlingar. Robban frågar grenarna (GA/GS) med ett
mail om vart man kan hitta grenarnas tävlingar.

17, Inskickade Rapporter 2019 och planer 2020 från grenarna.

Flera grenar har skickat in, men fortfarande fattas en del. Pelle har satt
deadline sista januari.

18, Inskickade LL rapporter 2019.

Pelle samlar ihop det som skickas in. Robban lägger ut rapporterna på
Elits hemsida. Vi kan då använda rapporterna för vidare reflektioner.

19, Strategi 2025.

Vi saknar fortfarande gemensam strategi från Flygsportförbundet. Viktigt
att vi även håller på att Tävlingsverksamheten får fortsatt utrymme. Både
ekonomiskt men även med tid för landslagsträffar och utveckling av
tävlingsverksamheten. Conny tar upp detta på mötet i februari. Vår oro är
att pendels svänger över för mycket mot enbart rekrytering och
jämställdhet.

20, SMFF styrelsemöte i februari.

Conny är med på mötet.

Conny frågar vad som hänt med det gedigna frågeformulär vi fyllt i
angående medel för tävlingsverksamhet/utveckling via RF. Ett stort jobb
lades ner på detta, men vi har fått dåligt med återkoppling. Dokumentet
hette ”Mot världstoppen och medaljer, utvecklingsplan 2025”.

Conny kollar om det finns någon framtagen detaljerad Arbetsbeskrivning
för GS.



21, Övriga frågor.

22. Nästa möte är planerat till början av mars, onsdag 4/3 2020 klockan
19:00. Skype eller Zoom. Budgetprat är det primära.


