Stockholms Segelflygklubb
Sveriges mest aktiva segelflygklubb

Kallelse till Stockholms Segelflygklubbs Valmöte 2015
Tid: Torsdagen den 26 november 2015 kl. 18.30
Plats: Östermalms Föreningsråd, sal 6, Valhallavägen 148
(I Fältöverstens nordöstra hörn mot Värtavägen. T-banan mot Ropsten till station Karlaplan, uppgång
Valhallavägen/Värtavägen, buss 1, 4 & 72 som stannar precis utanför entrén.)

DAGORDNING
1.

Val av ordförande och sekreterare för valmötet

2.

Fastställande av röstlängd

3.

Val av två justerare -tillika rösträknare- att jämte mötesordföranden justera protokollet

4.

Fråga om mötet utlysts enligt stadgarna

5.

Val av ordinarie styrelseledamöter, suppleanter samt ordinarie revisorer
och suppleanter.
Valberedningens förslag enligt bilaga 1

6.

Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår
Styrelsens förslag enligt bilaga 2

7.

Utseende av ombud till Svenska Flygsportförbundets och
Svenska Segelflygförbundets årsmöten

8.

Utseende av kandidat att uppsättas på förslag till inval i Svenska Flygsportförbundets
resp. Svenska Segelflygförbundets styrelse

9.

Förslag från styrelsen

Styrelsens förslag enligt bilaga 3

10. Förslag från medlem, vilket skriftligen inkommit till styrelsen senast den 30 september.
11. Övriga frågor
Styrelsen SSFK

Box 888
101 37 STOCKHOLM

tel: 08-32 37 99
postgiro: 586 41-2

www.ssfk.se
bankgiro: 551-8955

Stockholms Segelflygklubb
Sveriges mest aktiva segelflygklubb

BILAGA 1

Valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen för SSFK 2015-11-26
Den på SSFK:s årsmöte 2015 utsedda valberedningen överlämnar härmed till styrelsen
valberedningens förslag på de styrelseledamöter som enligt stadgarnas § 7 står på tur att väljas
på valmötet den 26 november 2015.

Ordförande
Sekreterare
Byggchef
Motorflygchef
Skolchef
IT-chef
Skattmästare

nyval
omval
omval
omval
omval
nyval
fyllnadsval

Jeremy Hamill-Keays
Peter Biltz
Jan Rehn
Anders Bjellby
Thomas Rahm
Daniel Silén
Karin Lindgren

2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
2 år
1 år

Revisor ordinarie
Revisor ordinarie
Revisor suppleant
Revisor suppleant

omval
omval
omval
nyval

Janne Djärv
Robert Frank
Jan Mattsson
Barbara Silén

1 år
1 år
1 år
1 år

SSFK:s valberedning
Marcus Lindqvist

Barbara Silén

Ylva Bruce

Sekreterarens anm:
Efter avslutat valmöte kommer
1. 2015 års mottagare av SSFK:s förtjänsttecken (Nr 71) meddelas av
valberedningen, med motivation.
2. Även mottagare av Sven M. von Heijnes Minnesfond presenteras med motivering.
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BILAGA 2

SSFK Medlemsavgifter 2016
SSFK
2 170 kr
2 170 kr

Ordinarie medlem, Senior
Familjemedlem, Senior
(Ordinarie medlem på samma adress som annan
ordinarie medlem. Får ej Nordic Gliding & Aviation.)
Ordinarie medlem, Junior
850 kr
Gästmedlem, Senior
2 170 kr
Gästmedlem, Junior
850 kr
Stödjande medlem
290 kr
Tillfällig medlem, 1 dag
155 kr
Tillfällig medlem, 16 dagar
650 kr
(Förutsätter certifikat och medlemskap i
annan klubb ansluten till SSF.)
Medlemsskap VSFG (Veteransegelflyg grupp)
500 kr
(Förutsätter ordinarie/gästmedlemsskap i SSFK.)

SSF/FSF
1 025 kr
500 kr

Totalt
3 195 kr
2 670 kr

460 kr

1 310 kr
2 170 kr
850 kr
290 kr
155 kr
650 kr

500 kr

Åldersgräns: Junior är man till och med det kalenderår man fyller 25 år.
Rabatter på medlemsavgifter:
Studerande ordinarie senior eller gästmedlem senior:
Gäller studier större delen av året (intyg krävs).
Ordinarie junior eller familjemedlem junior, yngre än 16
år under hela kalenderåret:
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BILAGA 3

Hur skall SSFK fungera framöver?
Vi vill väl alla att SSFK skall vara välmående, ha en ljus framtid och att klubbverksamheten
skall fungera så att vi kan göra det vi tycker bäst om … nämligen segelflyga .
Klubben har fungerat på samma sätt i ett antal decennier och är organiserad för avsevärt större
verksamhet - som den vi hade på 80-/ och 90-talet. Detta håller inte längre! Människors
prioriteringar och värderingar har ändrats. Om klubben skall frodas måste vi vara vaksamma
på vår omgivning och forma klubben efter dagens förutsättningar.
I dagsläget är det ett litet antal medlemmar som gör huvuddelen av arbetet. Det är lätt att
räkna ut att detta gör klubben sårbar eftersom dessa personer lätt kan bli utslitna. Det är även
svårt att värva funktionärer då alla vet att ett åtagande medför en massa jobb. Om vi kan ändra
på detta och sprida arbetet på flera, lättar trycket på några och många kommer att känna större
delaktighet i klubbarbetet.
Styrelsen har bollat idéer, nya som gamla, om hur många fler skulle kunna ha någon form av
organisatorisk plats i klubben och därigenom bidra till verksamhet med sina kunskaper och
erfarenheter samtidigt som livet utanför klubben inte blir lidande.
På valmötet den 26 november vill styrelsen diskutera med medlemmarna hur vi kan
omfördela och förhoppningsvis även minska på den totala mängden nerlagda arbetstimmar.
Vill DU vara med att påverka SSFK:s framtid, kom då på valmötet!
Med vänlig hälsning
Styrelsen
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