
 
SRF årsmöte 2012 
Hornlanda     

  

Mötesanteckningar  för årsmötet 2012-09-01. Klockan 15.00 

1. Årsmötet öppnandes av Thomas Augustsson 

2. Vald till ordförande för mötet blev Thomas Augustsson samt sekreterare blev Per Nordgren  

3. Vald till justeringsman för årsmötets protokoll blev Mattias Rosin 

4. Dagordningen godkändes av mötesdeltagarna 

5. Kallelsen till årsmötet har skett i behörig tid och godkänns av mötesdeltagarna 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse läses upp av Mattias R. (se bilaga 1) 

7. Styrelsens förvaltningsberättelse samt material lager status informeras av Mattias R. och Thomas A. (se 

bilaga 2) 

8. Revisionsberättelsen från revisor Johan Bagge blir uppläst. (se bilaga 3) 

9. Mötet ger ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret  

10.  Val av styrelseledamöter 

    Ordförande: Thomas Augustsson väljs på 2 år som efterträdare till avgående Mattias Rosin. 

    Sekreterare: Per Nordgren har 1 år kvar 

    Kassör: Fredrik Täckström väljs på 2 år som efterträdare till Thomas Augustsson 

    Ledamot 1: Karl-Erik Eriksson har 1 år kvar 

    Ledamot 2: Lennart Westerlind har 1 år kvar 

    11.  Val av funktionärer 

    Webredaktör: Mats Eklund väljs på 1 år som efterträdare till Henrik Rosin  

    Säkerhet: Björn Martinsson omvald på ytterligare 1år 

    Utbildning: Peter Chroscielevski väljs på 1år  

    Valberedning: Peter Chroscielevski och Joe Steen omvalda på ytterligare 1år 

    Revisor: Johan Bagge omvald på ytterligare 1år 

    Biblioteket: Denna post utgår   

    Byggärende: Denna post går ihop med Kontaktman för EAA 

    Kontaktman EAA: Ingvar Carlsson omvald på ytterligare 1år 

    12. Årsavgiften för 2012 beslutas till 200 kr dvs. oförändrad. Juniorårsavgift på 50 kr avsedd för personer som är 

yngre än 24 år beslutades kvarstå och lyftas fram. Detta för att främja tillväxten av yngre medlemmar samt intresset 

bland studenter att bli medlemmar. 

    13. SRF verksamhetsprogram för rotorträffar ska på samma sätt som senaste året föras in i kalendrar hos EAA 

etc. SRF ska även försöka finnas med på andra flygdagar (frågan behandlas senare av styrelsen) 

Hornlanda: Mattias har just nu ett pågående arbete med införande av vissa önskemål från Transportstyrelsen som 

tex. banmarkeringar (sättpunkt, mm). När Mattias fått transportstyrelsens utlåtande kommer troligen en ny hemsida 

(www.hornlanda.se) att skapas för att informera om den senaste statusen på fältet. 

SRF hyr enbart hangarplats/förvaringsutrymme på Hornlanda av Mattias R. 

http://www.hornlanda.se/


De nytillverkade rotorbladen är på väg till Joe. Bladen är granskade konstruktionsmässigt samt godkända. 

Tillverkning av ”Humlans” övriga ingående enheter behöver börja planeras som t.ex. rotorhuvud där det just nu finns 

5 st kompletta i lager. För mer info hänvisas till kontakt till Lennart och Joe. Lennart har även pluggar/formar för 

tillverkning av kompositenheter. SRF ser till att säkra tillgången av dessa pluggar/formar för kommande behov 

genom att köpa in dessa samt ordna med förvaring (t.ex. hos Joe). 

 

Frågan kring utprovningstillstånd diskuterades. I dag finns bland annat Mattias Rosin men det bör finnas fler som kan 

utföra detta då behov uppstår. 

 

Ett förslag på att utse en fotoansvarig till varje träff som sedan även ser till att bilderna läggs ut på SRF hemsida 

diskuteras. 

 

Forumet på SRF:s hemsida ska öppnas så att alla kan läsa innehållet. Däremot så måste man vara registrerad för att 

kunna skriva ett inlägg i forumet. 

 

    14. Övriga frågor.  Ett gemensamt skolningstillfälle för klubbens medlemmar diskuteras och datum för aktiviteten 

fastställs senare av styrelsen. 

Kommande träffar bör planers till en söndag för att ge möjlighet till en gemensam ”mekar dag” på lördagen. 

    15. Mötet avslutas 

 

Vid pennan  

Per Nordgren  

 

 

 


