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Organisationsnummer 843001–2297
Styrelsen för Helsingborgs Modellflygklubb, vilken sorterar under Sveriges Modellflygförbund får
härmed avge verksamhetsberättelse för ovanstående tid.
Under året har styrelsen bestått av:
Ordförande: Thomas Sjölander
Sekreterare: Pontus Claesson
Kassör: Peter Schmidt
Ledamöter: Åke Karlsson, Peter Billquist
Suppleant: Lennart Henriksson
Revisorer har under året varit Mikael Jönsson och Stefan Blomqvist med Anders Davidsson som
revisorssuppleant.
Valberedning har bestått av Hans Birgander (sammankallande), Åke Karlsson och ’vakant’.
Säkerhetschef har varit Bent Christensen.
Fältskötseln har i huvudsak utförts av Fredrik Andersson, Thomas Sjölander och Peter Billquist.
Skolflyget har tyvärr inte blivit mycket av under året på grund av stöld av utrustningen.
Ulf Svensson har ansvarat för drift och underhåll samt officiella publiceringar på föreningens hemsida
och Facebook.
Medlemsantalet har varit 111 st under året varav 30 medlemmar var 25 år eller yngre.
Medlemsavgifterna har varit 1050:- för Senior (varav 420:- SMFF), 450:- för Junior (varav 100:- SMFF)
och 1150:- för familj (varav 420:- SMFF).
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 ordinarie protokollförda möten. Det har tyvärr bara
skickats ut 1 st generellt Medlemsinfo-mail till medlemmarna, dock har rekryteringsmail till att ställa
upp som funktionär inför tävlingar och arrangemang utgått ett flertal gånger. Det har inte hållits eller
kallats till några allmänna medlemsmöten på grund av tidigare ointresse. Nya försök kommer att
göras kommande verksamhetsår.
Flyguppvisning med helikopter och prova-på-flyg med minidrönare genomfördes av Fredik Petterson
i slutet av maj i samband med Brogårdadagarna i Bjuv. Enligt Fredrik var det säkert 400
skolungdomar som flockades runt uppvisning och många fick prova på att flyga med minidrönarna.
Stående sammankomst under ljusa årstiden har varit våra tisdagsflygningar (även kallat heli-tisdag
och rotor-tisdag men har utvecklats till vår stående dag för allt ute-flyg).
Inomhusflyg har bedrivits under vinter och höst i Allerumsskolans gympasal.
Föreningen har under året genomfört ett flertal öppna, sanktionerade tävlingar.
Två nationella deltävlingar i IMAC-cupen, varav den ena var finalen.
En segelflygtävling i öppna svenska mästerskapen i F3B.
En internationell skalaflygtävling Scandinavian Baltic Scale Masters 2017 omfattande klasserna F4C
och F4H. Samtliga tävlingsmoment genomfördes enligt plan och med mycket nöjda deltagare.
Vi har också genomfört 3 st klubbtävlingar tillsammans med grannklubben Gripen. En ny tävlingsform
testades och den gick under namnet ”Fun-Fly” 2017. En tävling avhölls i Simmelsberga och 2 st i
Helsingborg.
Vårt traditionella sommarmeeting avhölls v30 och var som vanligt mycket uppskattad och välbesökt.
Avslutningsarrangemanget ”Modellflygets dag” regnade dock bort detta år.

Styrelsen har under året varit i kontakt med kommunen för att förhöra sig om möjligheter att
förflytta och förnya våra bodar och förrådsbyggen. Detta har kommit en bit på vägen. Dock fick det
göras halt i denna process då vi under hösten fick en formell (och vad det visade sig något felaktigt
daterad) uppsägning för omförhandling av vårt arrende. Detta följdes av ett förslag på nytt
arrendeavtal från och med mars månad 2020 som var extremt mycket dyrare och innehöll en del
försvårande begränsningar för vår verksamhet av idag. Styrelsen har därför varit i personlig kontakt
med kommunen för att finna bakgrunden till detta och försöka finna en lösning så att föreningen kan
fortsätta att utveckla sin verksamhet. Dialogen fortsätter och var vid avslut av detta verksamhetsår
inte avslutad.
Styrelsen ser dock med tillförsikt fram emot ett nytt aktivt verksamhetsår.

