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MÖTESPROTOKOLL F3A-TING – 2005-11-12 
 
 

1§ Mötets öppnande. 
Bernt hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

 
2§ Val av mötesfunktionärer  

Bernt Olsson valdes till ordförande för mötet. 
Edvard Käll valdes till sekreterare för mötet. 
Lennart Rönnestig och Kjell Mattson valdes till justeringsmän. 

 
3§ Genomgång av föregående protokoll. 

Förra årets protokoll gicks igenom. 
 
Lennart Rönnestig anser att det är dåligt av AU-konstflyg som ”avsäger” sig sitt uppdrag 
under innevarande år. Lennart Rönnestig anser att det skall krävas mycket starka 
personliga skäl att avgå från ett förtroendeuppdrag under löpande år. Övriga närvarande 
anser att det var olyckligt, på vilket sätt, AU-konstflyg ”avsäger” sig sitt uppdrag. 
Nuvarande AU-konstflyg är vald till och med utgången av 2006. Mötet anser att AU-
konstflyg borde ha fullföljt sitt uppdrag fram till tinget. Där kunde mötet ha valt nytt AU-
konstflyg för 2006.  

 
4§ F3A-relaterade aktiviteter under innevarande år. 
 

• Domarkurs/nybörjarkurs genomförd. Domarkurs/fortsättningskurs genomförd  
• Kungsbacka Cup - genomförd med gott resultat. 
• Trollhättan – genomförd. 
• Len SM – genomförd. 
• Stockholm Cup – Ej genomförd pga dåligt liten uppslutning. Nya tag nästa år. 
• Linköping Cup – Ej genomförd pga dålig/liten uppslutning. Nya tag nästa år. 
•  Norsjö – Inställd. 
• NM Norge – Bernt, David och Tommy laget FAI. 2,3,4 och lagseger MYCKET BRA! 
Öppna tävlande Edvard och Robert. I Nordic deltog Anders, Urban och Johan 4,7,8 och 
tredje plats i lag. Öppen tävlande Bo. 
• VM Frankrike – Bernt, David & Tommy representerade Sverige och gjorde ett gott 
resultat.  
• Strängnäs - genomförd. 
• Ting – genomförd. 
 
Edvard skriver F3A-artiklar i tidningen, bland annat från NM i F3A. Vi behöver synas 
mer för att kunna öka antalet tävlande. Det är även viktigt att alla SMFF: s medlemmar 
får skiva i tidningen. Redaktören bör inte, utan starka skäl, kunna välja att inte ta med 
artiklar från vissa skribenter. 

 
5§ Tävlingar under kommande år. Preliminär tävlingskalender för kommande år  

Genomgång av nästa säsongs tävlingskalender. OBS! Preliminära tider tills alla klubbar 
har tackat ja till tingets förslag på datum. 
 
Strängnäs – 10-11 juni 
Akmg – 1-2 juli Göteborg Torslanda – ny tävlingsarrangör. 
Trollhättan – 12-13 augusti SM 
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Linköping  - Hösttävling 16-17 september 
EM Schweiz – 26aug – 2 sept   http://www.em06.ch  
 
Kungsbacka Cup – Återkommer med datum 
Stockholm Cup – Återkommer med datum 
Linköping Cup – Återkommer med datum 

 
6§ Domare, domarkurser & statistik 
 

Domarkurs 22-23april  
 
Plats: Flygets hus(Malmslätt) 
Kursledare: Anders J & Bengt-Erik S 
 
Bengt-Erik pratade, även i år, om att bjuda in Bob Skinner till Norden när han är i 
Europa.   
 
Domarstatistik från innevarande år redovisades och diskuterades. Domarstatistik bör 
skickas ut till respektive domare efter tävling. Vi bör använda domarstatistiken med viss 
försiktighet så att det inte blir ”uthängning” utan som stöd och hjälp för att våra domare 
skall kunna bli bättre. Bengt-Erik redovisade även domar statistik från VM i frankrike 
och berättade hur man analyserade statistiken. 

 
7§ Övriga aktiviteter under kommande år  
 

Bernt Olsson får i uppdrag att ta kontakt med Ripa klubben i Skåne för att förbereda för 
ett eventuell NM där 2007.  

 
8§ Nominering av AU-F3A  
 

Bernt Olsson valdes till AU för 2006. Ny AU väljs nästa år för 2 år (2007 och 2008) 
  

9§ Nominering av AU-F3A suppleant 
 

Benny Pettersson valdes på två år (2006-2007). 
 

10§Nominering av internationella domare  
 

Gunnar K, Sten-Erik H & Bengt-Erik skall vara uppsatta på listan. Bernt får i uppdrag att 
skicka in listan till CIAM. 
 

 
11§  Inkomna förslag. 
 

 
MOTION 1 
Edvard har lämnat in en motion om uttagning av landslag (bilaga 1). Motionen avslås av en 
majoritet av mötesdeltagarna. Edvard reserverar sig till förmån för eget förslag. 
 
Mötet beslutat att lägga till följande text till AU: s nuvarande instruktioner för uttagning av 
landslag. 
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AU-konstflyg kan ställa krav (t.ex. deltagande i tävlingar/ träningsläger) på 
landslagsdeltagare. Om AU-konstflyg väljer att ställa krav skall kraven  specificeras  i 
samband med uttagningen. Kraven skall skriftligen skickas till landslagsdeltagaren.  
 
 

12§ Övriga frågor: 
 
Edvard tar upp frågan hur vi blir fler i F3A FAI. Antalet deltagare har stadigt sjunkit från 
13 st på SM 1999 till SM 2005 5 st deltagare. Frågan diskuteras. 

 
Sveriges F3A-hemsida (Ronny Stabergs) skall antingen uppdateras eller tas bort. AU-
konstflyg ber SMFF ta bort sin länk från deras sida.   
 
Till årets F3A kompis valdes Lennart Rönnestig. 
Grattis! 
 
Bo Hansson redovisar nytt förslag till F3A-Nordic program.  
 

13§ Nästa F3A-ting 
 
Tid:18 november 2006 1300 
Plats: Stenungssund  
Bernt får uppdrag att ordna lokal samt att skicka inbjudan. 
 

14§ Mötets avslutande. 
 
Bernt avslutar mötet och tackar samtliga närvarande för visat intresse.  
 
 
Mötessekreterare Edvard Käll 
 

 
Ordförande   Bernt Olsson  …………………………………………………….. 
 

 
 

Justerare:   Lennart Rönnestig …...………………………………………………… 
 
 
 
Justerare:   Kjell Mattson  ..……………………………………………………. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


