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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: Leif Sten
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), Ulf Svensson och Joel Westergren.
Säkerhetschef har varit Anders Nordén.
Medlemsantalet har varit 106 st under året varav 30 medlemmar varit 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).
Fältskötseln har i huvudsak utförts av Fredrik Andersson och Thomas Sjölander.
Klubbens två nya skolflygplan har tagits i drift och är influgna. Dock kom själva skolflyget bara igång i
begränsad omfattning under säsongen, kanske mest på grund av att vi inte kunde marknadsföra det
fullt ut innan vi hade styr på utrustningen.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 ordinarie protokollförda möten. Det har kallats till 2 st
Medlemsmöten i samband med vårstädning och höststädning. I övrigt har mail gått ut till
medlemmarna vid behov av funktionärer för tävlingar och evenemang och vid större händelser
såsom inbrott och skadegörelse på anläggningen.
Styrelsen har under året, utöver sina vanliga åtaganden, också lagt mycket tid på att
administrationen runt att få med fältet i Transporstyrelsens register. Bland annat har regler och
kartor fått ses över. Vi lyder därför nu också under de för SMFF och RCFF gemensamma
säkerhetsreglerna. Det till sist glädjande utfallet av denna process är att vi nu har en tillåten flyghöjd
på 600 m AGL vilket är den högsta flyghöjd som tilldelats något fält.
Stående sammankomst under ljusa årstiden har varit våra tisdagsflygningar.
Inomhusflyg har bedrivits under vinter och höst i Allerumsskolans gympasal.
Föreningen har under året genomfört följande öppna, sanktionerade tävlingar;
• Två nationella deltävlingar i IMAC-cupen, varav den ena var finalen.
• En segelflygtävling i öppna svenska mästerskapen i F3B.
I grenen IMAC har en av klubbens juniorer tagit första plats i såväl alla deltävlingar som i SM-cupen i
klassen Sportsman.

Vårt traditionella sommarmeeting avhölls v30 och var som vanligt mycket uppskattad och välbesökt.
Lördagen veckar 30 genomfördes som vanligt ”Modellflygets dag” med uppvisning och speaker.
Marknadsföringen gick inte igenom helt så besöksantalet från allmänheten var tyvärr mindre än
brukligt.
Upprustningen av vår anläggning har tagit fart under året med bland annat nya staket runt depån, ett
trä-däck i depån, plåtning av vårt utslitna hangartält och en teknisk utrymning av vår förmultnande
gamla klubbstuga.
Styrelsen har under året varit i fortsatt kontakt med kommun, såväl tjänstemän som politiker, för att
få till ett nytt arrendeavtal med rimliga villkor och avgifter. Processen har tyvärr gått smärtsamt
långsamt framåt och utgjort en mentalt tung belastning på styrelsen. Nu ser det dock slutligen ut att
kunna landa i ett rimligt avtal inom överskådlig tid.
Anläggningen har under året drabbats av både skadegörelse och inbrott, det värsta hittills skedde
den 22:e december då saker till ett anskaffningsvärde nära 100 000:- stals. Styrelsen har polisanmält
och är i skrivande stund i dialog med försäkringsbolaget.
Styrelsen ser trots allt med tillförsikt fram mot ett nytt, aktivt verksamhetsår.

