
Protokoll Styrelsemöte Elit tisdag 26/1 2021 19:30 – 21:10.

Mötesplattform: Zoom

1, 1, Mötets öppnande

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

Kommentarer från mötet = röd text

2, Godkännande av dagordning och ordförande och sekreterare för
mötet.

Pelle skriver och leder mötet.

3, Förra mötets protokoll.

Protokollet gicks igenom.

4, Rapporter 2020 och planer 2021 och annat inför årsmötet.

Avstämning om dagsläget med inskickade rapporter och planer. Just nu
ser det ut som att F3C, F3D, Aircombat och IMAC saknas. Från Skala
saknas plan 2021. Bengt kollar läget med de som saknas så vi får fram
alla dokument till årsmöteshandlingarna.

5, Uppdaterade stadgar.

Bengt-Olof har lämnat kommentarer till styrelsen SMFF. SMFF ska kolla
med FSF om ev. förändringar som föreslagits. Bengt har också
kommenterat till SMFF.

SMFF’s planer för framtiden är avhängt mycket av hur stadgarna ser ut.
Många petiga synpunkter från FSF känns onödiga och tramsiga i den
tänkta uppdateringen. SMFF Elit tycker att vi kör vidare med de
förkortningar och benämningar av personer som vi kört med sedan
många år tillbaka.

Viktigt att klubbarna är representerade vid FSF årsmöte i vår.



6, Tävlingar 2021

Vi vet inget exakt i dagsläget vad som gäller. Fråga är ställd till GS FSF
hur vi ska tänka inför 2021 och han har lovat att återkomma inom kort
med besked. Det som gäller för CAT 1 tävlingar är lite olika, men många
arrangörer har satt slutligt besked om att köra eller inte 3 till 4 månader
innan mästerskapet. Bulletiner är utskickade till GA/GS där mer detaljer
framgår för respektive mästerskap.

Vi skickar ut info till våra tävlingspiloter så snart vi får mer info om läget.

Lokala tävlingar – posttävlingar som följer riktlinjerna angående
restriktionerna rekommenderas av styrelsen Elit.

7, Elitgruppen 2021

Nya namnförslag till Elitgruppen:

Peder S, F5J (Junior), Axel O, F1 och F3K (Junior), Alexander M (Flyger
allt). Conny kollar med Peder, Pelle kollar med Axel, Robban kollar med
Alexander. Det är bra om varje pilot lämnar en kort CV om hur de tänker
med sitt tävlande framåt.

Ett Elitgruppsmöte planeras till våren (digitalt möte).

8, Märkning av modeller

Ett förslag från Elit är att den som tävlar i Sverige kan välja om man
märker sina modeller med FAI ID nr och/eller SWE nr.

9, Resebidragen 2021, uppdaterade dokument.

Bengt-Olof uppdaterar dokumentet när info kommer.

10, Ekonomi 2021, läget just nu och tankar framåt.

Summeringarna i RC stämmer inte i senaste ekonomirapporten. Enligt
Bengts kalkyler borde Elit ha en ganska stor summa pengar enligt det



som presenterats i Ekonomirapporterna. Bengt och Bengt-Olof håller lite
extra koll på ekonomin framöver.

11, Kommunikation Elit, Bengts punkt.

Det verkar inte bli något MFN, hur ska vi kommunicera i framtiden ?
Rekrytering av nya piloter. Vi behöver en strategi hur vi ska
kommunicera. Digitala kanaler blir viktiga, hemsidan, FB m.m. Bengt
kollar om vi kan få igång nya hemsidan.

12, Elit, person till ett ev. redaktionsråd.

Pelle frågar Patrik vad en person från Elit ska få för arbetsuppgifter i
redaktionsrådet.

13, Övriga frågor.

Inga nya frågor kom upp.

14, Nästa möte: Onsdag 3/3 klockan 19:30.

Mötesplattform Zoom.


