Styrelsemöte 15/11-15 Kristianstad
Närvarande: Manfred Koch, Peter Björk, Viggo Elofsson, Yvonne Staf
Nils-Folke Färm, Jimmy Lantz
1. Mötets öppnande
Manfred öppnade mötet.
2. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.
3. Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes med tillägg av närvarande.
4. Val av justerare
Till justerare valdes Manfred och Peter.
5. Ekonomisk redovisning-kassarapport
Budgeten är reviderad och utfallet blev 23191:- plus 2015.
Det blev en diskussion om budgeten för 2016 och styrelsen beslutade att
man skulle prova att lägga en 0:- budget som man gör i stat och kommun.
Förbundsstyrelsen beslutade om att avsätta pengar i en jubileumsfond till
vårt 100års jubileum 2017. Alla som vill vara med och sponsra kan göra detta
på förbundets konto bg 531-2921 och märka med ”jubileumsfond”.
Styrelsen beslutade att inte höja medlemsavgiften i år.
Revisorerna ville ändra revisionsåret till Jan-Dec.
Peter vill ha kvar dagens revisionsår som går ut 30/9. För att hinna med budget och
bokslut till årsmötet. Styrelsen går på Peters linje.
6. Nationalflygningar för 2016
Styrelsen backar lite på nationalflygningarna 2016. Efter vad medlemmarna tyckte på
repmötet Styrelsen beslutade dessa Nationaler
18/6 Hudiksvall
2/7 Berlin
9/7 Sundsvall
16/7 Hannover
23/7 Hudiksvall
30/7 Göttingen
Ungdjursnationalen går från Laxå den 20/8 för de som bor i Söder
Malmö den 21/8 för de som bor i Norr
Vi utser 2 nationalvinnare en Norr och en Söder
Förbundsstyrelsen beslutade om följande ändringar till tävlingsåret 2016
* Prislista varje nationaltävling för sig
* 1:a pris 500kr 2:a pris 300kr och 3:e pris 200kr + diplom 4-10
* Svensk mästare 3000kr, 2a 1000kr, 3a 500kr
* Ungdjursmästare norr och söder var för sig 1:a pris 500kr, 2:a pris 300kr
3:e pris 200kr

7. Årsmöte SBF och SBU
Årsmötena för SBU och SBF avhålls i år på Backagården i Höör.
SBU mötet håller vi på fredagen 29/1 med start kl. 17:00. Medverkande från styrelsen är
Manfred, Nils-Folke och Viggo.
SBF’s årsmöte 30/1, vi bjuder in hedersmedlemmar och våra revisorer på kvällens
middag. Vi återkommer om detaljerat program för årsmötet.
8. Förslag på styrelsens motioner
Peter har utarbetat nya ändringar på tävlingsbestämmelserna som är anpassade efter de
elektroniska systemen. Dessa kommer som motion.
Även en ny utformning av Gyllene vingen läggs som motion. Motionerna kommer som
helhet i nästa nummer av tidningen.
Det kommer även en motion om ersättningen för resor, även denna som helhet i nästa
nummer av tidningen
9. Brev till gummigubbar
Styrelsen beslutade att de som inte har elektroniska system får ansöka om
dispens att tävla med gummiringar.
10. Fördelning av uppgifter
Nils-Folke, nästa nummer av tidningen
Manfred, verksamhetsberättelsen
Peter, budget, SM-reportage med Joakim Wahlund,
Yvonne, dagordning till årsmötet
inskaffar priser ihop med Börje
Viggo, Auktionsduvor
Jimmy, diplom
11. Nästa möte
Bestäms senare
12. Övriga frågor
Styrelsen beslutade om att tillsätta en Jubileumskommitté som ska planera
organisera och verkställa ett jubileumsprogram till 100års jubileet 2017.
Man ska få ekonomiska resurser för detta genomförande.
Till ordförande för denna kommitté utsågs Jerry Lindbäck med Peter Björk
som ekonomisk ansvarig. Ytterligare frivilliga kan anmäla sitt intresse hos
Yvonne Staf senast 31/12 2015.
Skrivelse till förbundsstyrelsen från Jimmy och Roy Lantz angående att deras ” klockor”
inte var i registreringsläge vid en tävling, och att tävlingen då borde strykas från
mästerskapet.
Styrelsens svar
Denna fråga har varit uppe i Distriktsstyrelsen och där fått avslag.
Distriktet ansåg att medlemmarna bör själva vara uppmärksamma på om enheten är
raderat och i tävlingsläge.
Andra distriktet avslog begäran med motiveringen att man inte kan stryka en tävling för
resten av medlemmarna i distriktet, för att någon har fel på systemet.
Förbundsstyrelsen gjorde samma bedömning som distriktstyrelsen.

.
Revisorerna hade en önskan om att protokollen inte ska ligga på hemsidan
De anser att där är beslut som är ekonomiska och de kanske har något att
invända.
För att ha en öppenhet mot medlemmarna bör protokollen även fortsättningsvis
redovisas på hemsidan.

sekreterare Yvonne Staf
Justerare Manfred Koch
Justerare Peter Björk

