
Närvarande:
Christer Björnsson, Sven Pontan, Peter Hansson, Görgen Karlehav, Leo Wallin, Lars
Erlandsson, Ulf Johage, Gunnar Calsson, Åke Karlsson, Bosse Ekefeldt, K-G Johnsson,
Kjell Öberg, Rolf Forsberg, Åke Lind, Tommy Östberg, Per Ericsson, Hans Wide, Jan
Östberg, Joakim Forsström.

Då varken ordinarie eller vice avgående ordförande infann sig på mötet, hälsade sekre-
teraren alla närvarande varmt välkomna, samt förklarade årsmötet öppnat.

Mötet beslutade att välja Lars Erlandsson till ordförande för årsmötet, samt till sekreterare
sittande, Christer Björnsson.

1. Årsmötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Mötet valde K-G Jonsson samt Per Ericsson till justeringsmän och rösträknare.

Kallelse har gått ut både med post och per mejl till samtliga i god tid före den gällande
minimitiden om 14 dagar. Mötet beslutade enhälligt att mötet var behörigen utlyst.

Föreslagen dagordning godkändes med en mindre korrektion av punkt 14 till att inne-
fatta även övriga frågor. Ändrades därmed till “Motioner och övriga frågor”.

Verksamhetsberättelsen fanns utdelad till samtliga mötesdeltagare. Sekreteraren som
hade skrivit denna, påpekade för mötet att den inte var undertecknad av övriga styrelsen,
vilket är den normala gången. Därmed kan det således finnas synpunkter på dess inne-
håll av icke närvarande styrelsemedlemmar som inte tagit del av skrivningen i förväg.
Mötet ansåg att “Verksamhetsberättelsen 2011” väl återspeglade vad som förevarit, och
godkände enhälligt denna att läggas till handlingarna.

Tommy Östberg föredrog det ekonomiska läget. Klubben har just nu 16.276:- kronor på
kontot, efter det att medel avsatts för en SMFF-fodran på totalt 15.910:- kr.
Tommy tog upp det stora problemet med SMFF, både vad det gällde kontakter, dålig
respons på förfrågningar från klubben, och en trasslig “idrott on line”-funktion. Ordförande
menade att denna diskussion kommer att komma upp senare, varför den inte borde ut-
vecklas mer under denna punkt.
I övrigt har vi 1 st medlem med FAI-licens, samt 2 st med RC-tävlingsbevis. Klubben har
just nu 43 betalande medlemmar, 4 heders- samt 16 familjemedlemmar.

K-G “Kugge” Johnsson föredrog revisorernas berättelse. Bernt har inte haft del i denna,
utan genomgång av räkenskaperna har gjorts av en revisor, d.v.s. “Kugge” ensam.
Allt ser mycket bra ut, och räkenskaperna är i god ordning. En liten not som gjordes var
frågan om SMFF:s exakta belopp som var lite svårt att avgöra, även detta på grund av
den haltande kommunikationen som varit med SMFF.
Mötet beslutade enhälligt att godkänna revisorernas rapport och lägga till handlingarna.

3. Val av justeringsmän tillika rösträknare

4. Fråga om mötet är behörigen utlyst

5. Fråga om mötet är beslutsmässigt

6. Fråga om föreslagen dagordning kan godkännas

7. Verksamhetsberättelse

8. Kassörens redovisning

9. Revisorernas berättelse

Mötet beslutade enhälligt att Årsmöte 2012 var beslutsmässigt. (Min 1/10-dels närvaro.)
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10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Fastställande av klubbens avgift

12. Val av styrelsemedlemmar

1. Ordförande

2. Vice ordförande

3. Sekreterare

4. Ledamot

13. Övriga val

Valberedning

14. Motioner och övriga frågor.

Mötet beslutad enhälligt om ansvarsfrihet för styrelsen verksamhetsåret 2011.

Inget förslag om ändringar förelåg, varför avgifterna till klubben lämnas oförändrade inför
verksamhetsåret 2012.

Följande styrelseposter valdes enhälligt av mötet:

Lars Erlandsson För en period av 2 år

Per Ericsson För en period av 2 år

Christer Björnsson För en period av 2 år

Peter Hansson För en period av 2 år

Följande valdes att ingå i valberedningen:

K-G Johnsson (sammankallande) För en period av 1 år
Kjell Öberg För en period av 1 år

Görgen Karlehav hade motionerat om klubbens utträde ur SMFF. En fråga som varit uppe
till diskussion på tidigare årsmöten. Görgen argumenterade i sak för ett utträde, och menade
att det fanns flera saker han ansåg berättigade ett utträde.

Sammanfattningsvis var huvudargumenten från Görgen:

- Man blir i dag i stort sett tvångsansluten till SMFF utan valmöjlighet.
- SMFF belastar klubbens kassa med 370:- kr/medlem vilket är mycket.
- Klubben skulle kunna göra mycket internt med dessa pengar.
- En anlutning till ex.vis RCFF kostar bara runt 100:- kr/medlem.
- Vid en RCFF-anslutning skulle klubben få 270:- kr/medlem “extra”.
- Ett alternativ vore att medlemmen själv kan välja mellan SMFF och RCFF.

Precis som tidigare år utmynnade frågan i ett livligt argumenterande från mötet. Och visst
är det en hel del frågor att ta hänsyn till, inte minst försäkringsaspekten.
Det påtalades från mötet att det har blivit en hel del helikopterpiloter på vårat fält, och att
man ser olycksrisken med dessa som högre än “vanliga flygplan”. Delar kan lossna och
skada andra medlemmar - Vad händer då?
Christer B. menade att olycksrisken föreligger även med konventionella modeller, då han
bland annat varit med om en medlem som fick propellerexplosion i depåområdet. Vi skall
heller inte glömma den modell som flög okontrollerat ända ut till Vallentuna vilket mötet
påminde alla om. Nu gick det bra, men vad hade hänt om den krachat i en buss på motor-
vägen eller liknande scenarion.

Forts......
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Sven Pontan berättade att man inte skall bortse från att SMFF ger ett bra försäkringsskydd, och
att man har en ansvarsförsäkring gentemot 3:e man på uppemot 5 Mkr. Något som kanske inte
ex.vis RCFF har. En försäkring som det troligen även är svårt att få till om man enskilt vil teckna
en sådan.

Dessutom pekade Sven på att man är med i SLM (Stockholms Läns Modellflygförbund), vilket
innebär en hel del fördelar. Klubben kan även söka bidrag för olika evenemang eller aktiviteter,
och då inte minst om man vill befrämja juniorverksamheten. Åker Karlsson menade också att det
är en sak som klubben bör göra, och att man kan få hjälp eller bidrag till allehanda aktiviteter och
åtgärder.

Försäkringsfrågan blev en central del i diskussionen, och flera frågor uppstod.

- Gäller SMFF-skyddet som en helt fristående försäkring?
- Fodras att medlemmen även har en egen hem- eller ansvarsförsäkring?
- Gäller försäkringen bara på modellfält eller även på “andra fria ytor”?
- Gäller försäkringen exempelvis på vintern när man flyger på isen?
- Om den gäller på modellflygfält - Vad/vem dikterar villkoren för sådan yta?

Att frågan går att lösa för de tävlande medlemmarna är utom allt tvivel. Detta kan ske genom
egen anslutning till förbundet. Däremot lär exempelvis problem uppstå hos andra klubbar när
man kommer och skall gästflyga vid ett utträde ur SMFF. Många klubbar kräver att man är med-
lem i en till SMFF-ansluten klubb för att få flyga på deras fält.
I samband med detta resonemang kom även frågan upp om att många kräver s.k. RC-certifikat.
Sven påtalade att det är att anse som ett behörighetsbevis snarare än ett certifikat.

När det gäller dessa certifikat/behörighetsbevis är uppfattningarna och informationen inte
entydig. Uppgifter florerar om att man inte kan registrera detta numera, samt att registreringen
fungerar, och att “certen” därmed finns kvar. Åke K. ringde under mötets gång och kontrollerade
saken, och det är fullt möjligt att registrera nya godkända piloter.
På fråga om hur många som har dessa bevis, visade det sig vara ett stort antal som inte hade
avlagt något prov, trots att man modellflugit i både 10, 20 och 30 år. Åke innehar behörighet att
utfärda dessa, och kunde tänka sig att axla denna mantel för klubbens räkning. Givetvis under
förutsättning att klubben blir kvar hos SMFF.

Kassören hade påtalat att administrationen är alldeles för betungande vad avser SMFF och
“idrott on line”-funktionen. Fungerar inte alls eller i vart fall oerhört dåligt. Åke som är delaktig i
flera avseenden inom inte minst SLM, kan rutinerna och innehar de rätta kontakterna, åtog sig
att hjälpa till med att få smidighet i rutinerna som haltar. Men visst har SMFF haft en hel del
problem, vilket man också på olika sätt meddelat.

Då inte minst detta med försäkringsfrågan och ansvarsbiten är en oerhört komplex fråga, som
inte kan besvaras av sittande möte beslutades att

1. Frågan om försäkringar m.m. utreds av ordf. Lasse och Åke K. gemensamt.
2. Inverkan av ett utträde ur SMFF inte är möjligt att överblicka i nuläget.
3. Klubben blir kvar i SMFF då mötets mening är att beslut ej kan tas i nuläget.

Mötet noterade tacksamt Åke Karlsson’s engagemang i frågorna runt kassörens problem med att
det åtgår alldeles för mycket tid med medlemsärenden i registerhanteringen hos förbundet.
Dessutom är det tacksamt att Åke löser frågan om att medlemmar skall kunna ta sina (”RC-cert”)
behörighetsbevis under hans överinseende, samt inte minst att vi ser till att klubben inte utarmar
det försäkringsskydd som våra medlemmar har.

Forts........

Kungsängens Modellflygklubb B300

Forts. “Motioner och övriga frågor”

Protokoll Årsmöte 2012
12 februari 2012

Sidan 3 av 4



Per Ericsson delade ut ett förslag rörande flyttning och nyanläggning av ett helt nytt fält. Detta
skulle vara beläget bredvid servicedepån vid vändplanen strax innan den första “Coop-bommen”.
Förslaget skulle innebära väldigt öppna ytor att flyga på, förutom den del som innefattar service-
depån. Per hade även talat med ansvariga, vilka inte ställde sig direkt avvisande till ett flygfält på
sina marker.

Christer B. nämnde att vi även tittat på fältytorna till vänster om Coop-bron, men som Per och
Anders helt riktigt påpekade, så ligger denna yta väl nära ridstallet, och inte minst sommarstugorna.
Med otur får vi klagomål på buller och annat med en sådan placering, vilket knappast är önskvärt.

Servicedepån vill givetvis ha en mer detaljerad skiss och plan för hur detta skulle genomföras.
Diskussion uppstod runt kostnader och annat. Kunde detta vara ett genomförbart alternativ, som vi
dessutom har råd med?
Anders A. påtalade att “bonden” tar 600:- kr/timmen för sitt arbete med maskin.
Gången är plöjning, rivning av tofsar/klumpar, vältning, rivning igen, grässådd och avslutande
vältning. Ett grovarbete som “bonden” är bäst utrustad att göra, oavsett om en hel del maskiner kan
fås genom klubbens medlemmar.

Ett helt nytt, och inte tidigare analyserat förslag, kom från mötet om att flytta vår klubbstuga och
bodar närmare vårt upplag av trädstammar. Byggnationerna skulle då hamna före vår nuvarande
parkering.
Det är även möjligt att en flyttning av den gamla stugan inte är värt jobbet, då en “byggfutt” eller
manskapsbod i begagnat utförande, alternativt en friggebod kanske kan ersätta den gamla till en
rimlig penning.
Åtgärden skulle innebära att en hel del fältyta friläggs, och man kommer bort från Coop-staket och
master högst avsevärt. Lasse berättade att hans far var en av dom som byggde nuvarande klubb-
stuga, och att den är “ihopspikad” av två olika delar. Den kan däremot gå att flytta genom att man
lyfter den på balkar.

Mötet beslutade att följande frågor skulle analyseras per omgående:

1. Per undersöker vad en nyanläggning enligt presenterat förslag kan kosta.
2. Lasse undersöker via sina kontakter frågan om en ny bod/stuga.

Frågan om klubbens numera avsomnade bytesmarknad togs upp. Gav ett välbehövligt tillskott i vår
kassa. Åke L. som axlat ansvaret med bravur tidigare, meddelade att han gärna lämnar över under-
lag och annat, men att han inte kan ansvara för kommande marknader. Mötets mening var att vi
knappast lär hinna göra något i år, men att vi kanske inför 2013 skall ta tag i detta igen.

Både Sven och Åke K. tyckte att vi kanske skulle anordna lite jippon, familjedagar och annat.
Dessutom kan klubben få stöd för en del av dessa verksamheter. Vi bör visa att KMFK finns.

Klubbmöte och arbetsdag spikades til lördagen den 14 april

15. Avslutning
Ordförande tackade alla och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Justeras:
______________________________

K - G Johnsson
_________________________ Justeras:

Christer Björnsson ______________________________
Per Ericsson
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Christer Björnsson
Justerat via e-post 11-02-13

Justerat via e-post 11-02-13


