Årsmöte NFK Mfs 07-03-08
I Bygglokalen Malmgatan / 21 deltagare
§1

Mötet öppnades av ordförande som hälsade alla välkomna och presenterade
dagordningen för mötet som godkändes

§2

Fråga om mötets behöriga utlysande: Mötet ansåg att utlysande varit ok.

§3

Val av ordförande för mötet: Torbjörn Gröning valdes

§4

Val av sekreterare för mötet: Lars Wendel valdes

§5

Val av två justeringsmän: Lars Grahn och Kennet Nilsson valdes

§6

Föredragande av årsberättelse 2006: Årsberättelsen upplästes av sekreteraren
och godkändes av mötet

§7

Kassarapport: Intäkter 2006 kan ej redovisas i detalj p.g.a. bokföringen är
inlämnad till revisor men ca. 30000:- på P-Giro vid årsskiftet. Materialkassa
3794:50 + 466:- i växel per den 1/3

§8

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen: Sittande styrelse beviljades ansvarsfrihet
för det gångna året

§9

Val av styrelseledamöter: Modellflygchef Lars Wendel kvarstår 1år
Ordförande Torbjörn Gröning kvarstår 1år
Sekreterare Lars Wendel kvarstår 1år
Till kassör omvaldes Arne Dahlberg på 2år
Till vice ordförande omvaldes Per Findahl på 2år
Till vice sekreterare omvaldes Henrik Hellgren på 2år
Val av övriga ledamöter: Ungdomsrepresentant Tobias Fernström omval 2år
Styrelserepresentant Kenneth Nilsson omval 1år
Säkerhetschef Stig Gröning omval 1år
Grenchef Friflyg Per Findahl omval 1år
Grenchef RC-segel Henrik Hellgren omval 1år
Grenchef RC-motor Lars Grahn nyval 1år
Grenchef Linstyrt Oskar Findahl omval 1år
Som IT-ansvarig Robert Hellgren omval 1år

§10

Verksamhetsplan 2007: Upplästes av sekreteraren och godkändes av mötet

§11

Rapporter: Lars W berättade om resan till Tyskland och Tarp modellflygklubbs
flygdag som han, Lasse P, Arne, Tore och Kennet besökte i Augusti.
Rapporterade också om Skala VM som gick i Norrköping med många fina
modeller och flygningar men med uselt arrangemang för publik då det gällde
mat och dryck.
Kennet Nilsson nämner också Segelflyg VM för fullskala som kördes i
Eskilstuna som han och några till besökte.
Per F berättar om Norbergsträffen och kommande VC tävlingar.

§11 forts

Stig G meddelar att det finns möjlighet att trimma inomhusmodeller i
Kärrgruvans skolas gymnastikhall under Lördagar.
Kommande inomhusträffar i Skinnskatteberg och Avesta under sportlovsveckan.

§12

Bordlagda frågor: Förelåg inga

§13

Skrivelser: Inbjudan till förbundsmöte samt revisionsberättelse från SMFF.
Registreringsblanketter till SMFF och Norbergs Kommun

§14

Nya frågor: Vi behöver brickor på nya kanaler till vår frekvenstavla.
Förslaget att vi skulle göra ett ID kort med bild och namn att sätta upp på
frekvenstavlan vid den frekvens man för tillfället flyger på kan vara ett
alternativ. Lars W provtillverkar något kort.
Påminnes om att notera kanalnummer på medlemslistan som finns på
anslagstavlan i klubbstugan.
Bo H om att skaffa hopfällbart bord och klappstolar, alla håller ögon öppna.
Per F om behov av röjningsarbeten på fältet. Förslag på förbättrad parkering.
Lasse Pettersson föreslår en träff för modellbåtar ev. i samband med sjöflyg.
Kalle Qvist berättar om DC 3:ans upprustning.
Torbjörn G föreslår att info till medlemmar sker via e-post och hemsida.
Lasse P tycker att brandsläckare borde finnas på fältet. Kalle Q. kan skaffa
släckare och Lasse P ordnar skyltar.
Förslag på städning av modellhangarer ges.
Torbjörn G meddelar att ny anslagstavla och vedlår finns.
Bo Engstrand föreslår att pengar till ev. takbyggnad över uteplats samlas in av
medlemmar.
Gräsklipparen behöver en genomgång, klipper ojämnt p.g.a. en kniv sitter högre,
det fattas troligen en bricka.
Medlemsavgifterna blir oförändrade 2008

§15

Mötets avslutande: Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet
avslutat och sedan blev det fika, smörgåstårta och videofilm.

Vid protokollet………………..……………………..
Lars Wendel
Justeras……………………….

.……………………..

Lars Grahn

Kennet Nilsson

