Sida 1
Styrelsemöte SPI
2021-03-24 kl 19:00 över Teams
Närvarande:
Magnus Eriksson (ME), Thomas Eriksson (TE), Magnus Östling (MÖ), Andreas Proos (AP)
Agenda


Säsong 2021, vad är status? Magnus Eriksson får berätta läget från SMFF m.m.
-



ME drog lite kort att RF har sagt nej till tävlingar fram till 30/6, pga rådande pandemi.
MÖ berättade att Säterklubben har för avsikt att genomföra en 2 dagars tävling 7-8/8, med
samtliga klasser under denna helg. Mötet diskuterade fram ett tänkbart scenario där vi lägger
SM på samtliga klasser under denna helg för att verkligen locka så många som möjligt.
Mötet diskuterade också att det skulle vara lämpligt att försöka få till en till 2 dagars tävling
några veckor senare i tex Pålsboda, Söderköping med samma upplägg som även kunde fungera
som backup om det mot förmodan inte skulle bli en tävling i Säter. Nyttan av att ha en till
tävling tätt inpå är att det är lättare att bibehålla intresset.
Viktigt är att vi gör rikligt med reklam för ovanstående tävling så snart som möjligt för att
väcka igång lusten igen.

Har vi någon punkt från årsmötet som måste behandlas?
-

Protokollet från årsmötet gicks igenom.
Vi såg att vi behöver ha ett medlemsmöte innan nästa årsmöte för att behandla nedanstående
punkt:
Motion 1:
Ändring av SPI-stadgarna:
9.Årsmöte.
Årsmötet hålles i januari månad. Extra årsmöte kan utlysas om 2/3 delar av
föreningens medlemmar så kräver. Årsmötet skall vara utlyst minst 3 veckor i
förväg, på ett sätt så att alla medlemmar blivit informerade.
Kallelsen publiceras på SPI:s hemsida.
Ändras till:
9.Årsmöte.
Årsmötet hålles under årets första kvartal. Extra årsmöte kan utlysas om 2/3 delar av
föreningens medlemmar så kräver. Årsmötet skall vara utlyst minst 3 veckor i
förväg, på ett sätt så att alla medlemmar blivit informerade.
Kallelsen publiceras på SPI:s hemsida.
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Målbild Svensk pylon.
- Vad vill vi med framtiden?
Tankesnurra:
- Var bör vi lägga krutet?
- Har vi svårt att få klubbar att arrangera tävlingar?
- Annat som hindrar oss?
Många bra diskussioner kom upp på mötet.
AP drog sin bild av läget där vi har en svikande trend av klubbar som arrangerar tävlingar. Detta
kan enligt AP bli ett problem, även fast vi får in nya piloter i Pylon. Har vi inga tävlingar så
kommer deltagandet oavsett att svika. Att få till en bra kalender är A&O för att dels få in nya men
framförallt att behålla de piloter som redan är ”med”.
ME förklarade hur F3K promotade sin tävlingsform på SMFF’s virtuella byggkväll på ett proffsigt
vis. Detta är något som vi inom Pylon bör ta efter.
Hur får vi fler klubbar att arrangera tävlingar?
Mötet gick igenom de fält vi kunde komma på som skulle kunna vara värd för en tävling.
Många av nedanstående klubbar har arrangerat tävlingar förut, men även nya fält kom upp.
Enköping
Eskilstuna
Norrköping
Falun
Ludvika
Arboga
Stockholm
Karlskoga
Motala ny
Sala
Mora/orsa
Ljungby
Borlänge
Norberg ny
Örebro
ny
Ålleberg
Djurås
Rembo ny

Vi ansåg att en förfrågan till dessa klubbar bör gå ut tex 2022 om de är intresserade att arrangera
en tävling. Antingen helt i egen regi, eller att bara låna ut fältet för en SPI-tävling.
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Övrigt
MÖ berättade att 2021-03-24 hade vi totalt 11st betalande medlemmar i SPI.
Samtliga på mötet var överens om att ett medlemsmöte bör ske snarast där vi fortsätter att
diskutera hur vi ska växa inom Pylon. Förslaget var att förlägga detta under tex en lördag.
Mötet diskuterade även att vi måste bli bättre på att visa upp oss på de forum som finns.
Att bara lägga upp en bild på ett flygplan, eller när du filar på en propeller, eller vad som helst som
kan förknippas med Pylon kommer att öka intresset. Just nu är det bara några få som bidrar.
Om fler ser oss så kan vi locka både nya piloter och klubbar.
Lämpliga ställen att posta på är Facebook, Spi gruppen, SMFF samt på hemsidan.

