
Protokoll Styrelsemöte Elit onsdag 29/9 2021 19:30 – 21:07.

Mötesplattform: Zoom

1, 1, Mötets öppnande

NärvarandeKallade: Bengt Lindgren, Conny Ulvestaf och Per Findahl.

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

Pelle skriver, röd text är kommentarer från mötet.

3, Förra mötets protokoll.

Pelle drog förra mötets protokoll.

4, Korta rapporter från sommarens aktiviteter.

SM i F5J med rekorddeltagare, 17 piloter. F3J inställt pga för få
deltagare. F3K körde SM med 14 deltagare, lyckade tävlingar.

F5J flög en Världscuptävling i Tjeckien, Samba cup med 120 deltagare.

Friflyg har också flugit världscup, Tjeckien och Slovakien. Tre pallplatser
totalt på dessa tre tävlingar.

Skala har flugit tävlingar med de nya reglerna, bra uppslutning.

Drönarna har också flugit i Europa.

5, Talangprogram FSF

(Saxat mail som är skickat från Kjell till Anders)
Vi har startat ett talangprogram där vi fördelar ut totalt 104 000 kr till grenförbunden,
vilket fördelas utefter ett poängsystem som bygger på vad flygsportföreningarna
redovisar i LOK-verksamhet beroende på vilken/vilka grenar som föreningen har
verksamhet inom ges poäng till grenförbunden. Målet är att detta talangprogram skall
växa med tiden och i år har vi fördelat totalt 104 000 kr enligt:

 Ballong 5 000 kr
 Fallskärm 27 000 kr
 Hängflyg 0 kr



 Konstflyg 0 kr
 Modellflyg 42 000 kr
 Motorflyg 7 000 kr
 Segelflyg 24 000 kr
 Skärmflyg 5 000 kr

För att ni skall få ut era 42 000 kr måste en uppdragsöverenskommelse signeras via
docusign.

Jag skickar dig inom någon minut vårt förslag via docusign. Om det inte är du som
skall signera överenskommelsen ber jag dig återkomma med till vem jag skall skicka
dokumentet till.

Alla grenar (GA/GS) börjar kolla på personer som kan tänkas vara intressanta för att
ta del av programmet. Unga tävlingar inom eller kommande in i Elitgruppen är
intressanta. Inlämning av nomineringar till FSF ska ske i början av december. Mer
info och riktlinjer förväntas inom kort från styrelsen SMFF.

6, CIAM, 15 november.

Nominering av nya domare och tekniska experter

Pelle fixar listor så alla GA/GS kan välja nya/stryka gamla namn. Pelle
gör sedan jobbet med ändringarna. Alla förändringar måste vara hos
Pelle 1 november.

Regeländringar.

Flera ändringar är på gång från Sverige.

Tävlingar

GA/GS måste kolla vilka tävlingar som ska in i FAI-kalendern. Pelle
måste veta detaljer senast 1 november.

Utmärkelser

Påminnelser till GA/GS om att det finns utmärkelser att nominera till.
Under mötet hade inte styrelsen Elit några konkreta förslag till
nomineringar.

Rookies

Pelle informerade om att det drar ihop sig inför sjösättningen av det stora
FAI projektet som CIAM Education jobbat med under en längre tid.



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

(Saxat från mail med utkast av text som Pelle skickat ut tidigare)
För att få tävla i svensk sanktionerad tävling gäller från 1 januari 2022 att din modell ska vara märkt
med ditt FAI Id samt svensk olympisk kod (SWE), 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.

Inget beslut taget under mötet. Diskussion om att vi kanske borde tillåta piloter som endast tävlar i
Sverige att faktiskt få flyga med det gamla SWE nr istället för FAI ID. Frågan tas upp under
Elitgruppsmötet i november.

8, Kontakt med klubbar, klubbtendens

Inget nytt.

9, Klasser med SM status, några uppdateringar ?

Bengt kommer att ha möte med Kjell i frågan.

11, Elitgruppen 2021, höstens möte, beslut om datum + innehåll.

Ons 17/11 klockan 19:00.

Innehåll:

Märkning modeller

Info från Pelle, ekonomiska förutsättningar, allmän info, Pelle bjuder in.

Talangprogram info

Visionsplan, Bengt



Conny, Team Tornado, Exempel på lyckade satsningar

Landslagens olika planer inför 2022

12, Möte med GA/GS.

Datum tisdag 30/11 klockan 19:00.

Innehåll:

SM.

Tävlingskalender.

Hemsidan vilken info som finns.

Planer och checklistor.

Visionsplanen.

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.

13, Ekonomi.

Inget nytt.

14, Visionsplan, utvärdering den gamla och ny för 2022-2025

Bengt filar vidare, vi siktar på att ha något nytt klart till Elitgruppsmötet.

15, Övriga frågor.

Anders Henriksson, Ny i Elitgruppen föreslagen av GS F3K, styrelsen
Elit Beslutade att ta med honom.

Pelle skriver ett infobrev till Eitgruppen.

16, Nästa möte:
27/10 klockan 19:30 via Zoom.


