Karlshamns Modellflygsällskap

Protokoll fört vid årsmöte för Karlshamns modellflygsällskap - KMFS
lördagen den 17 mars 2018 kl 12.00 i Norrevångshallen, Mörrum.
1.

Mötets öppnande, fastställande av röstlängd
Bengt Norman hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet, med hälsningar från
sängliggande ordförande. Röstlängden utgörs av närvarande medlemmar: Håkan Andersson,
Owe Carlsson, Patrik Gusten Gustafsson, Christer Henningor, Bengt Norman.

2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet
Valdes Bengt Norman till ordförande och till sekreterare för mötet.

3.

Val av justerare tillika rösträknare
Valdes Owe Carlsson till justerare och rösträknare

4.

Frågan om mötet utlysts riktigt
Mötet godkände kallelsen

5.

Fastställelse av föredragningslistan
Mötet godkände den stadgeenliga dagordningen.

6.

Styrelsens verksamhetsberättelse
Ordförande föredrog den utlämnade verksamhetsberättelsen enligt bilaga.
Bil. 1
Christer kommenterade den något mindre omfattningen på flygandet vid fältet beroende
på sommarens kala, blåsiga och allmänt usla väder. Mötet godkände redovisningen.
Den ekonomiska förvaltningsberättelsen föredrogs med hjälp av utlämnat material i form
av resultat- och balansräkning. Redovisningen godkändes.
Bil. 2

7.

Revisorns berättelse
Bengt läste upp revisionsberättelsen, vilken föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

8.

Frågan om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

9.

Fastställande av medlemsavgifter
Mötet godkände, i enlighet med styrelsens förslag, oförändrade avgifter enligt nedan:
a) Fullt klubbmedlemskap (senior eller junior)
350 kr
b) Gästmedlem (flygande flergångsbesökare)
100 kr
c) Stödmedlem (ej flygande)
50 kr
e) Familjemedlemskap (högst två vuxna med barn under 20 år på samma adress) 400 kr
Förbundsavgift till kommer för a, b och c-medlemskap, enligt respektive förbunds regler.
RCFF 100 kr och SMFF 370 kr. Båda inkluderar försäkring, den senare också tidningen Mfn.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget
Verksamheten diskuterades och följande specifika punkter fastställdes:
-

Verksamheten bedrivs ungefär som tidigare, med basen sommartid på fältet Stillanda och
med inomhusflygning vintertid.
Medlemmarna hoppas på någon samordnad aktiviotet på fältet till våren.
En arbetsdag ordnas under våren.
Owe föreslog att en vindstrut anordnas, eventuellt bara en enkel vimpel på ett spö.

-

Budget 2018 fastställdes baserat på en verksamhet ungefärligen motsvarande 2017.

11. Behandling av styrelsens förslag och eventuella motioner
Inga motioner har inkommit
12. Val av styrelse, revisorer, valberedning och ombud
Mötet valde ny styrelse och övriga funktionärer enhälligt och enligt valberedningens förslag.
a) Mic Calvert valdes till ordförande för en period av ett år
b) Ingmar Carlsson omvaldes till ledamot i styrelsen för två år till årsmötet 2020.
Det noterades att Bengt Norman och Christer Henningor är valda av årsmötet 2017 till
ledamöter för två år. Enligt stadgarna konstituerar styrelsen sig själv, men årsmötet
informerades om att Bengt Norman kommer att sköta kassörssysslan.
c) Kerstin Linnander omvaldes till revisor för ett år
d) Till valberedning inför årsmötet 2019 omvaldes Owe Carlsson och Marcus Hermansen.
e) Styrelsen utser vid behov ombud till eventuella förbundsmöten mm
f) Mic Calvert utsågs till fält- och säkerhetschef för ett år
13. Övriga frågor
Owe tog upp den tidigare diskuterade frågan om framtagning av dekal med klubbens logotyp.
Han har fått förslag från ett företag som erbjuder 100 st 130 mm märken för ca 1 000 kr. Då
ingår omarbetning av logotypen. Mötet beslutade att uppdra åt Owe att gå vidare med
förslaget. Eventuellt kan det stora märket kompletteras med mindre märken (ca 40-50 mm)
på ett tryck. Detta kräver då att medlem själv får klippa ut önskat märke. Märkena ska säljas
till enskilda medlemmar till självkostnadspris.
Luftfartsverket har infört nya regler kring obemannade luftfarkoster, vanligen kallade drönare.
Reglementet gäller alla obemannade luftfarkoster, således också traditionella radiostyrda
modellflygplan. Främst gäller att farkoster i kategori 1, innebärande en maximal startvikt på
högst 7 kg och som flygs inom synhåll för piloten får framföras utan särskilt tillstånd upp till
120 meters höjd och mer än 5 km från en flygplats. Aktuella kontrollområden och flygplatser
visas på Luftfartsverkets hemsida. Owe påpekade att myndigheterna gärna vill ha en
lägesrapport på modellflygfält och föreslog att styrelsen skulle ordna detta.
14. Mötets avslutades
Karlshamn den 17 mars 2018

Bengt Norman / ordförande / sekreterare

Owe Carlsson

