
Protokoll Styrelsemöte Elit onsdag 28/4 2021 19:30 – 21:15.

Mötesplattform: Zoom

1, 1, Mötets öppnande

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

Röd färg= anteckningar från mötet.

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

Pelle skriver och leder mötet.

3, Förra mötets protokoll.

Protokollet gicks igenom.

4, Kommentarer efter årsmötet.

Dyrt möte ? Enligt bokföringen kostade det 11000 kr.

Vi ska komma ihåg att lämna in förslag ang. våra märkningar av modeller
till nästa årsmöte, Pelle glömde det i år.

5, Plenarmötet 2021, det som varit och det som kommer. Just nu är vi i
slutet av processen med mötet -21.

Pelle röstar enligt det som Sverige och de tekniska mötena kommit fram
till.

En fundering finns runt ett förslag i Pylon ang. stabiliserande hjälpmedel.

Segel, straff, en regel som ger dubbelstraff röstar vi mot.

F3res, en rekryteringsklass. Vi kan rösta ja för klassen.



6, Tävlingar 2021, restriktioner från FAI, CIAM och FSF, Uppdateringar.

Efter Plenarmötet kan vi ha mer info om våra Cat 1 tävlingar i år. Cat 2
när det gäller Världscup så är den inställd tom sista juni. FSF har ställt in
alla tävlingsarrangemang tom 26 juni.

7, Elitgruppen 2021, nya deltagare samt möte i vår.

Vi låter det vila lite. När vi får mer klara besked vad som gäller ang.
restriktionerna så kan vi planera upp ett möte då.

8, FSF arbetsgrupper, något att rapportera ?

Mötet Tävlingsgruppen FSF, Bengt rapporterade. Ett material finns efter
mötet som Bengt sätter ihop och delger Styrelsen Elit.

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

Tävlingslicenser kommer in. Vi funderar över vad vi ska använda de
generella medlen till inom Elit.

10, Tävlingslicenser samt registrering, Hur får vi våra piloter att betala in
sina licenser och att registrera sig för Operatörs ID mm ?

Ett problem, sammanslagning med RCFF SMFF, det kan bli svårt att få
arrangörer att faktiskt kolla att alla har rätt licenser under tävling.

Operatörs ID, Hur ska vi få de tävlande att läsa säkerhetsreglerna och
registrera dessa i idrott online ?

Att varje medlem godkänner att man läst säkerhetsreglerna i
Cardskipper kunde vara en väg att få flera att registrera sig.

Varje GA kollar sin gren och påminner om att de tävlande ska registrera
sig och betala in för licenserna.

11, Ev. möte med alla GA/GS ?

Ett möte behövs. Vi tänker hur detta ska organiseras när vi vet mer om
läget med tävlingarna som kommer senare i år.



12, Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

13, Nästa möte:

Onsdag 2 juni klockan 19:30 – 21:00.

Mötesplattform Zoom.


