
Agenda Styrelsemöte Elit torsdag 25/11 2021 19:30 – 21:06.

Mötesplattform: Zoom

1, 1, Mötets öppnande

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

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

Pelle skriver och leder mötet, röd text är kommentarer från mötet.

3, Förra mötets protokoll.

Pelle drog igenom protokollet.

4, Korta rapporter från höstens aktiviteter.

F1 Ungern Världscup, Inga framskjutna placeringar, men fortfarande
ledning i Världscupen för Pelle inför avslutande tävlingar i Israel i
december.

5, Talangprogram FSF

Uppföljning av namnen som gavs under Elitgruppsmötet.

En text ska skrivas som ska skickas ut till juniorerna. Conny skriver ihop
ett utkast. Var är jag nu, ambitioner framåt.

6, CIAM, 15 november, uppföljning.

Nominering av nya domare och tekniska experter

Regeländringar.

Tävlingar.

Utmärkelser och stipendier.



FAI Rookieprojektet.

Pelle rapporterade om det som gjorts i samband med 15 november.

7, Märkning av modeller inför 2022, vi bör ta beslut i frågan.

Alternativ 1: För att få tävla i svensk sanktionerad tävling gäller från 1
januari 2022 att din modell ska vara märkt med svensk olympisk kod
(SWE) följt av ditt FAI Id, 25 mm höga. För friflyg ska denna märkning vara
på översidan av vingen. (Se CIAM Sporting Code för den exakta
formuleringen av den internationella regeln)

Anledningar:
1, För att förenkla så att vi slipper ha både SMFF nummer samt FAI Id på
modellerna, gäller då de som ska tävla internationellt. Från 1 januari 2022
så måste alla modeller som tävlar internationellt vara märkta med FAI Id
enligt beslut av CIAM.
2, RF, FSF samt SMFF ser också att det är viktigt att alla våra tävlingspiloter
gått igenom utbildningen Ren Vinnare. Den utbildningen måste man göra
för att få kvittera ut sin FAI licens och få sitt FAI Id.

Alternativ 2: För att få tävla i svensk sanktionerad tävling gäller från 1
januari 2022 att din modell antingen ska vara märkt med svensk olympisk
kod (SWE) följt av ditt FAI Id 25 mm höga OCH/ELLER med svensk olympisk
kod följt av ditt SMFF’nr, 25 mm höga. För friflyg ska denna märkning vara
på översidan av vingen. (Se CIAM Sporting Code för den exakta
formuleringen av den internationella regeln).

Vi avvaktar efter GA/GS mötet för mer input. Styrelsen SMFF tar Beslut via
mail efter 30/11.

8, Den sena inbjudan till Grenförbundskonferensen.
Vi tycker att inbjudan från FSF kom väldigt sent från Generalsekreteraren
med avseende på när mötet spikades. Varför ska det ta upp mot en månad
att skicka ut mötesinbjudan efter att datum satts ?



9, Elitgruppen 2021, höstens möte onsdag 17/11, uppföljning och
kommentarer.

17 personer med på mötet men ganska få som pratade. Det är svårt med
digitala möten att få alla delaktiga.

10, Möte med GA/GS tisdag 30/11 klockan 19:00.

Pelle gör en presentation till mötet och skickar ut inbjudan.

Utkast Innehåll:

SM viktigt till kalendern, sanktion tidigt under året.

Tävlingskalender, samlad kalender ? Inventera vad grenarna använder.

Hemsidan vilken info som finns.

Planer och checklistor.

Visionsplanen.

Beachflaggor.

Uttagning Landslag, Processen måste presenteras. Ett regelverk måste
upprättas. Processens utseende kan klubbas på grenens ting/årsmöte
och måste skrivas ner. Reglerna samlas så att styrelsen Elit har
överblick. Börja med att inventera reglerna som finns idag.

Övriga frågor

11, Visionsplan, utvärdering den gamla och ny för 2022-2025.
Uppföljning och kommentarer efter Elitgruppsmötet.

Vi bordlägger tills nästa möte.

12, Förbundsmötet 2022

Förbundsmötet 2022, måndag 21/3 och torsdag 24/3.

13, Kolla hemsidan, stämmer alla namn för GA/GS

Vi tar upp detta under GA/GS mötet. Pelle rapporterar till Lars på kansliet
efter 30/11 uppdatering namnen på alla GS.



14, Stadgeändringsförslag, Förbundsmötet.

Conny och Bengt filar på ett utkast och Bengt-Olof är bollplank. Paragraf
14.1.3.

15, Licensavgifter och Tävlingsavgifter 2023.

Diskussion att höja endagarslicens i RC till 210 kr, 60 kr av dessa till Elit
resten till grenen.

F1, samma som i år.

F2, det kan komma ändringar.

Vi ser till att ha ett förslag färdigt i tid tills Förbundsmötet.

16, Övriga frågor.

Inga övriga frågor.

17, Nästa möte:

Slutet av januari 2022 via Zoom.


