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Styrelsemöte över Teams 2021-10-26

Deltagare: 
Magnus Eriksson (ordförande) jollyroger240@gmail.com
Roger Eriksson (ställföreträdande ordförande) roe1962roe@gmail.com
Andreas Proos (sekreterare) andreas.proos@ssab.com
Magnus Östling  (kassör) oestling@telia.com
Thomas Eriksson (ledamot) teriks@gmail.com
Ingvar Larsson (suppleant)  ingvarogudde.larsson@telia.com

Ej närvarande på möte:
Gunnar Broberg (suppleant) gunnar.broberg@telia.com

                                                           

1. Mötets öppnande.

2. Info från SMFF:
Magnus E informerade om att mail gått ut från SMFF där dom kallat till möte 30/11 där följande 
skulle diskuteras.
- Tävlingskalendern
- Hemsida, info som finns
- Planer och Checklista
- Visionsplaner
- Landslagsuttagningar

Mötet diskuterade några av punkterna ovan och gav Magnus E i uppgift att ta reda på mer information. 

Landslagsuttagning

Vi behöver info hur vi ska förhålla oss till landslagsuttagningen. Styrelsen tog beslut 2020-05-03 
angående denna fråga och beslutet från SPI kvarstår. Nedan är beslutet:

Landslagsuttagning till VM 2021.

För att Landslagsuttagning 2020 skall kunna ske måste kalendern fyllas med minst 3st tävlingar, 
så att 2st resultat kan räknas. Om inte detta kan uppnås så kommer landslagsuttagningen ske 
enligt nedan.

Landslag från 2019 kvarstår (Emil, Thomas, Simon). Detta då kvarstående tävlingar kan bli för få
i rådande läge. Erbjudande till ovanstående personer skall gå ut. Detta då även ”laget” kom 
1,2,3 i cupen. Om någon av ovanstående personer tackar nej så kommer nästa på tur att få 
erbjudande. Ordningsföljden är då:  
Nr 1 Gunnar Broberg 
Nr 2 Jocke Arnesson 
Nr 3 Roger Eriksson. 

När detta lag blir styrkt så skall information gå ut snarast till de som ingår i laget, samt publiceras på 
hemsidan.

Vision

Mötet diskuterade vikten av att ha en vision för Svensk Pylon då vi märker av en svikande trend hos 
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arrangerande klubbar. 
Magnus Ö kom med en vision: 
”Vi vill ha så pass många arrangerande klubbar/tävlingar att vi måste lotta ut tävlingar till klubbarna.”

3.  Tävlingssäsong 2022.
Ryktet säger att SMFF vill ha in datum för SM tidigt på året, men vi kunde ej frambringa den 
infon under mötet.
Mötet beslutade att försöka förlägga SM i Säter och Pålsboda. Förslagsvis Juli och Augusti.

Genom att vi ser en svikande trend i klubbar som vill arrangera tävlingar så diskuterades det om vi
kunde börja arrangera tävlingar i egen regi, så kallade ”SPI-tävlingar”. Kenneth Mustelin har ett 
tänkbart koncept för detta. Andreas kontaktar Kenneth för att se om han kan ta fram mer 
information.

4. Årsmöte 
Magnus E kollar av och återkommer om 2022-02-12 i Dala järna skulle fungera. Mötet kunde 
flyttas +- en vecka. Mötet blir således fysiskt men ett digitalt alternativ ska finnas för de som ej 
kan transportera sig så långt. 
(2021-10-27 så bekräftades det av Magnus E att Dala Järna godkänt att vi kan ha mötet där)

5. Hemsidan/PR.
Hemsidan har fungerat bra. 
Går det att få in register över medlemar i SPI på sidan? Hur löser vi GDPR frågan?

6. Övriga punkter:

Punkter som styrelsen skulle hantera efter årsmötet 2019-2020:

6.1  Mötet beslutade efter förslag att SPI arrangerar en ”pröva på dag”, 
      förslagsvis i Pålsboda, där vem som helst kan prova på pylon med hjälp av
      oss pylonflygare.

En Clinic, eller prova på dag kördes i Säter på vårkanten med gott resultat. Detta ska absolut vara 
ett stående inslag nästa år. Dels för att väcka de som redan är inbitna, men även för att hjälpa igång
nya piloter. Andreas och Roger hjälpte många nybörjare under dagen med att trimma in modeller 
och banflygning. Säter kan vara värd även nästa år, men vill någon annan klubb arrangera så är det
fritt fram. 

6.2 Ett förslag från Joakim Hellström är att vi skapar en post inom SPI som avser planering av 
tävlingskalender. Vi har ingenting skrivet idag i vare sig regler eller stadgar vem som 
faktiskt gör de vad jag kan hitta. I något gammalt dokument från Snell så står det att man 
skall höra av sig till SPI-koordinator eller något men någon sådan har vi inte.

Inget beslut togs i frågan. 

6.3 Cupberäkning Vad gäller?!
Andreas skriver ihop ett förslag under reglerna till Q500 och F3R. Detta skickas sen ut på 
remiss till styrelsen. Sedan tar vi upp förslaget under årsmötet och beslutar.

6.4 Övriga frågor.
Motorlista Q500 samt Regler Q500
Andreas skriver ihop ett förslag under reglerna till Q500. Detta skickas sen ut på remiss till 
styrelsen. Sedan tar vi upp förslaget under årsmötet och beslutar.
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7. Ekonomi
Ekonomirapporten gicks igenom.

8. Mötet avslutades


