Karlshamns Modellflygsällskap

Protokoll fört vid årsmöte för Karlshamns modellflygsällskap - KMFS
lördagen den 15 mars 2020 kl 13.00 i Garciahallen, Svängsta.
1.

Mötets öppnande, fastställande av röstlängd
Mic Calvert hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet. Närvarande medlemmar, dvs
röstlängden utgjordes av Mic Calvert, Ingmar Carlsson, Owe Carlsson, Christer Henningor, Christoffer
Löfvenberg, och Bengt Norman,

2.

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

3.

Val av justerare tillika rösträknare
Valdes Christer Henningor 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.
Bengt kommenterade den ekonomiska delen och förklarade att underskottet beror på
avskrivning av gräsklipparen. Mötet godkände redovisningen.

Bil. 1

7.

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

8.

Frågan om ansvarsfrihet
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

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 420 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.
En arbetsdag ordnas under våren.
Budget 2020 fastställdes baserat på en verksamhet ungefärligen motsvarande 2019.

-

-

Stillanda har inte kommit med i fältförteckningen efter den första omgången av
Transportstyrelsens behandling efter gemensamt arbete av SMFF och RCFF.
Bengt har i samråd med ordf. Mic nu lämnat in en ansökan.
Flygning endast med modeller under 25 kg och högst 120 m flyghöjd.
Förslag om att flytta bodvagnen något söderut, så den kommer på fastare mark.
samtidigt flyttas elanslutningen fram till boden.
vi behöver nya bord och sittmöbler

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
Ingmar Carlsson och Marcus Hermansen omvaldes till ledamöter på två år, till årsmötet 2022.
Enligt stadgarna konstituerar styrelsen sig själv, men årsmötet informerades om att Bengt Norman
kommer att sköta kassörssysslan. Det anmäldes att Bengt Norman och Christer Henningor tidigare
valts till styrelseledamöter fram till årsmötet 3021.
c) Kerstin Linnander omvaldes till revisor för ett år
d) Till valberedning inför årsmötet 2021 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 efterlyste en matrikel med namn, telefonnummer och epostadress till medlemmarna,
även förbundstillhörighet bör finnas med.
Owe frågade också om flygning på Veslanda (Sölvesborgs Modellflygklubb). Bengt trodde att vi
säkerligen var välkomna för enstaka flygning, men de vill, liksom vi, att man blir gästmedlem vid
upprepad användning. Veslanda är för närvarande i dåligt skick (fältytan är skadad av djur och den
torra sommaren 2018), men planeras bli iordninggjord till våren.
14. Mötets avslutades
Karlshamn den 15 mars 2020

Bengt Norman / sekreterare

Mic Calvert / ordförande

Christer Henningor

