STYRELSEMÖTE, ÅRE SKÄRM- OCH DRAKFLYGKLUBB
2016-01-29, Holiday Club
Närvarande: Lars A Jonsson, Micke Kjellman, Jonas Höglund, Patrik Nietlisbach, Pål HammarRognöy, Martine Eng, Håkan Polanik, Gästande medlem: Sune Lindgren
1. Mötet öppnades.
2. Styrelsen valde Patrik Nietlisbach till justeringsman jämte ordföranden.
3. Dagordningen godkändes.
4. Ekonomi: Angående Årsmötets beslut om att be styrelsen ordna med vindmätare enligt
motionens budget: Ge Brett klartecken att inhandla en vindmätare. Den kostar ca 16000 plus sen ca
2500/år i underhåll.
Faktura nr 2 för arrendet är ev ej betald. Jonas undersöker detta och betalar den om så är fallet.
Faktura för markarrende Skutan brukar komma varje år i februari.
Vi har också en faktura från Kompis Reklam för kopieringsarbete inför det Årsmöte som var.
5. Rabatter till klubbmedlemmar. Beslut: Försök samla ihop rabatter till klubbens medlemmar.
OBS! Viktigt att uppdatera detta varje år. Kolla så det blir rätt på hemsidan och kolla uppgifterna på
Skärmflygförbundet så att de stämmer. Helena får uppdraget att fråga på Grädda, Jonas frågar
påBroken och Bahnhof, Pål frågar på Bistrologiskt, Sune kollar Pigo i Duved.
6. Styrelsegruppen på facebook: Den ska vara hemlig/dold. Beslut kan tas per capsulam. Dessa
beslut är gällande. Vid nästkommande styrelsemöte bekräftas besluten och tas med i protokoll.
7. Klubbens hemsida: Tankar: Klubbens hemsida bör vara mer inbjudande och säljande. Den bör
också vara bra för nybörjare i klubben eller nya flygare i Åre, så tips rörande flygningen i Åre bör
kunna hittas där. Beslut: Ha ett specialmöte/arbetskväll som endast gäller hemsidan.
8. Klubbens två facebookgrupper: Beslut: Ta bort den ”officiella” gruppen. Styrelsen lägger i stället
ut info på den andra samt länkar till hemsidan.
9. Tävlingar och andra arrangemang: Sverigecup i Valborgshelgen. Lars A Jonsson: tävlingsledare.
Lars A lägger in info på hemsidan.
Ev kan vi anordna något sidoarrangemang? Vi har ca 4000 kr kvar från SISU. Lars undersöker
möjligheten att ta hit Erik Rehnfeldt.
Förslag/tanke: Klubbmästerskap? Kanske de 5 bästa flygen på PPC? Förslag: Begränsa tiden, så att
inte bara hemmaflygare gynnas. Prata mer om det på nästkommande styrelsemöte.
10. Vi gick igenom TO DO-listan.Gäller i korhet:
Skylt Draklanda: Martine skriver en text till kommunen kring detta och Håkan lämnar den till
Kommunen.
Vägföreningen: Vi arrenderar och måste ta reda på vad som gäller. Lars A letar reda på

arrendeavtalet och undersöker vad som gäller.
Ny ruta på klubbstugan enl försäkringsregler: Vi har ev en ruta, om den är plexi. Vredet på insidan
dörren är redan bortplockat, så att stöldrisken minskar. Det ska vara ett bleck över också. Ej gjort
ännu. Jonas kollar med försäkringsbolaget hur ersättningsvärdet ser ut.
En arbetsgrupp för förbättring av starterna ska tillsättas. Beslut: Patrik bildar en sådan arbetsgrupp.
Främst är det 1000-metersstarten som måste ses över. Redan i juni kommer det att krävas arbete.
Pål tar ansvaret för Draklanda i stället för Patrik. Närmaste uppdrag för Pål: Kontakta VM-bolaget
ang grus på Draklanda. Kompakta också Fiskevårdsföreningen angående ändring av de koordinater
de ger till Audi för isbanan. Den bör läggas längre ut.
Helena: Kolla kostnad för nya klistermärken och tygmärken.
Micke Kjellman: Ordna nya klippkort; fixa kopplingen på bussen.
Pål och Patrik: Ta bussen till verkstad. Den ska besiktas så snart det går att köra till Järpen med
sommardäck.
11. Fullmakten till SSFF, SHF, FSF:
Håkan skriver fullmakten gällande bevakningen av våra intressen på Draklanda om det skulle bli
byggnationer. Se Årsmötesprotokoll.
12. Övriga frågor:
Kom i håg en NOTAM på hemsidan när isen börjar bli osäker att landa på.
Möteskalender: Beslut: Vi följer samma rytm som föregående år, plus ett extra möte innan
årsskiftet.
Pål tar tag i ett avtal med Skistar kring hur tandemverksamheten och övrig skärmflygarverksamhet
ska fungera. Lägg ut det sedan i facebookgruppen.
13. Mötet avslutades.
Vid pennan:
______________________________________________
Helena Burholm, Sekreterare
Justeras:
______________________________________________
Håkan Polanik, Ordförande
______________________________________________
Patrik Nietlisbach

