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Sveriges Modellflygförbund 
Sveriges Modellflygförbund är ett av åtta grenförbund inom Svenska Flygsportförbundet  

som är medlem i Riksidrottsförbundet 
c/o Svenska Flygsportförbundet, Flygets Hus, Gustavslundsvägen 137, 5tr, 167 51 Bromma 

E-post: kansli@modellflygförbund.se, Hemsida: www.modellflygforbund.se, Telefon: +46 735 07 29 50 
Org.nr: 825000–8532 

Sveriges Modellflygförbund 

Protokoll 1/2023, § 1 - § 10 

Fört vid styrelsemöte tisdagen den 10 januari 2023,  

kl. 18:30-22:30, digitalt möte 

 

Närvarande: 

 Anders Jonsson (Ordförande) 

 Tomas Leijon (Vice Ordförande) 

 Lennart Andersson (Kassör) 

 Anna Grönvall (Sekreterare) 

 Stefan Revestam (VO-Bredd) 

 Conny Ulvestaf (VO-Elit) 

 Anders Eriksson (Revisor) 

 Roland Brebäck (Valberedning), lämnar mötet kl. 21:50 

 Lennart Clarstedt (Valberedning), lämnar mötet kl. 21:50 

 
Adjungerad: 

Lars Ekstedt 

 
 

§ 1 Mötets öppnande 

 Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§ 2 Val av justeringsperson 

 Beslutades 

 att välja Tomas Leijon till justeringsperson. 

§ 3 Godkännande av dagordning 

 Beslutades 

 att  fastställa dagordningen 

 

§ 4 Föregående protokoll 

 Beslutades 

 att  lägga protokoll 10 och 11 till handlingarna efter ett par justeringar. 
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§ 5 Rapporter i korthet 

§ 5a Kansliet 

 Lars Ekstedt konstaterar att efter årsskiftet är det många flygklubbar som inte har 

egna hemsidor längre, nu sedan man inte kan ha sin hemsida via Idrottonline. 

 

 Beslutades 

 att  Lars Ekstedt mailar klubbarna som saknar hemsida för att se om vi kan hjälpa 

till på något sätt. 

 

Diskussion kring hur vi ska se på Radioflyg-licenserna framöver – frågan bordläggs till 

nästa möte. 

 

§ 5b VO Bredd 

Stefan har haft utbildning med Eskilstuna Flygklubb och startar nu i dagarna en kurs 

via Folkuniversitet. 

 

§ 5c VO Elit 

Conny jagar verksamhetsberättelser från de olika grenarna. 

Conny kommer delta i Flygsports Elitkonferens den 11-12 februari 2023. 

 

§ 5d CIAM 

 Förslag kom upp att dra ihop de nordiska delegaterna för att diskutera gemensamma 

frågor. 

 

§ 5e Modellflygfält – inget att rapportera 

 

§ 5f Luftrummet – inget att rapportera 
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§ 5g Klubbärenden 

 Limhamn – diskussion i styrelsen kring medlemskap i SMFF. Limhamns 

modellflygklubb har hört av sig till Flygsport och frågat om man måste vara 

medlem i SMFF för att få vara med i Flygsport, vilket Flygsport meddelat att 

man måste. 

  

§ 5i Webbredaktör – inget att rapportera 

 

§ 6 Kassörens rapport 

§ 6a SMFF  

 Lennart Andersson redovisar resultat- och balansräkning för 2022. 

 

§ 7 Inkomna skrivelser – inga skrivelser har inkommit 

 

§ 8 Nya frågor 

§ 8a Fråga om försäkring av luftfarkoster, hur har det gått? 

Stefan Revestam gör en skriftlig sammanställning av de svar han fått in från de olika 

försäkringsbolagen och skickar ut till styrelsen. Vi undersöker om det finns något 

bolag som skulle vara intresserade av att diskutera en försäkring som gäller 

modellflygplan när de befinner sig i hemmet eller under transport till flygfält. 

 

§ 8b Adressändring 

 Beslutades 

 att  ändra adressen för SMFF/ 825000-8532 till: 

  Sveriges Modellflygförbund 

  c/o Propania AB 

  Box 130 

  793 23 LEKSAND 

 

§ 8c Hemsidan, vilket innehåll ska finnas? 

 Nulägesrapport – sidan är uppe och fungerar. 
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  Kalenderfunktion 

Beslutades 

 att  vi lägger upp en sida där vi har en länk till SMFF:s Facebooksidas  

  evenemangskalender. Där får man lägga upp träffar, meeting och tävlingar som  

  har med modellflyg att göra. 

 

 Infoblad, var ska de ligga? 

o SMFF:s föreningsinfo (som går till ordförande, kassör och sekreterare i 

SMFF-anslutna föreningar) ligger på admin-sidan. 

o SMFF:s medlemsinfo (som går till samtliga medlemmar i SMFF-anslutna 

föreningar) ligger på nybörjar-sidan. 

 

§ 8d Forumet 

 Anders Jonsson och Stefan Revestam fortsätter arbetet med att få forumsidan att  

 fungera. 

 

§ 8e Förbundsmötet 

 Datum – 11 mars 2023, styrelsen är fysiskt på Flygsportens Hus, i övrigt sker 

förbundsmötet digitalt. 

 Verksamhetsberättelse – kommer in löpande från de olika grenarna, och ska 

sammanställas. 

 Budget – Lennart tar fram budget 

 Verksamhetsplan – kommer in löpande från de olika grenarna, och ska 

sammanställas. 

 Stadgeändringar 

o styrelsen ser ingen anledning att ändra till att ha förbundsstämma bara 

vartannat år. 
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o Styrelsen skriver ihop ett förslag till proposition kring valen inom 

verksamhetsområdena. 

 Förändringar styrelsen – valberedningen, representeras av Lennart Clarstedt och 

Roland Brebäck, ställer frågor till styrelsen för sitt valberedningsarbete inför 

förbundsmötet. 

 

§ 8f Framtidsgruppen, avrapportering 

Conny Ulvestaf kallar framtidsgruppen till uppföljningsmöte med Flygsport. 

 

§ 8g Utmärkelseutdelning i samband med förbundsmötet 

Eventuell medaljutdelning sker efter förbundsmötet. 

§ 8h Annons AoH 

Beslutades 

 att  Anders Jonsson och Lars Ekstedt skriver ihop annons och övriga i styrelsen 

bidrar med bilder. 

 

Beslutades 

 att  vi prenumererar på 5+5 ex av Allt om Hobby för vidare distribution till våra 

norska och danska grannförbund, samt prenumeration till SMFF:s styrelse. 

 

 

§ 8i Hantering av föreningar som inte följer våra stadgar 

Då RF påtalat för oss vikten av att medlemsreglerna följs så förbereder vi ett utskick 

till våra medlemsföreningar och förklarar varför det är viktigt att alla deras aktiva 

medlemmar är medlemmar i SMFF.  

 

§ 8j Talangbidraget 

Vi har fått 72 000 kr för 2023. 

Vi behöver gå ut tidigt med att man kan ansöka och hur man gör, både med 

mailutskick och på hemsidan. Conny Ulvestaf är ansvarig för detta. 
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§ 8k Rookieprojektet 

Bengt Staffas är drivande i projektet. De har nu börjat leta efter ett par pilot-

kommuner. 

 

§ 8l Gemensam mötesorganisation, Hippoly 

Flygsport erbjuder alla grenförbund att man får använda sig av Hippoly utan kostnad 

om man så önskar. Anders Jonsson kikar vidare och ser om det kan vara användbart 

för oss. 

 

§ 9 Nästa möte 

 Beslutades 

 att nästa styrelsemöte sker onsdagen den 15 februari 2023 kl. 18:30. 

 

 

§ 10 Mötets avslutande 

 Ordförande avslutade mötet kl. 22:30. 

 

Stockholm den 10 januari 2023 

 

 

Anders Jonsson Anna Grönvall 

Ordförande  Sekreterare 

 

 

 

 

Tomas Leijon 

Justeringsperson 
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