
Styrelsemöte 2017-03-22. 

 

 

1. Mötet öppnas av ordförande Brett. 

 

2. Närvarande: Brett, Jonas, Magnus, Katrien och John. 

 

3. Sekreterare under detta möte: John. Justeringsman jämte ordförande: Magnus. 

 

4. Dagordningen godkänns. 

 

5. Magnus vals till ny sekreterare och till ledamot i styrelsen pga Christoffers avhopp. 

 

6. Bekräftelse av beslut tagna via styrelsens faceboksida: 

Klubben lägger ut de 1000kr som är anmälningsavgift till den klubbtävling Janne J 

och Rolle utlyst via Facebook (samordnas via flightlog.org). Betalas till vinnande 

klubb i oktober.  

Liten diskussions förs angående om detta är rätt rent bokföringsmässigt (risk att det 

liknar ett lotteri? Vi (majoriteten) tror inte detta i nuläget).  

Beslut tas av styrelsen att om vår klubb vinner så läggs vinsten (minus 

anmälningsavgift) direkt till en prispott för klubbmedlemmar att ta del av vid 

utdelning av priser (så som PPC, pricklandning osv.) 

 

Lars A Jonsson – Årets topplandare! 2017-03-11. Styrelsen godkänner att bubblet 

tilldelas Lars A. 

 

Åre PPC 2017 Redo för start 2017-04-01. Anmälan som vanligt till Staffan R. 

Godkänns av styrelsen. 

 

Ompackning av nödskärm på Holiday Club för klubbmedlemmarna på ca: 1800kr 

godkänns. 

 

7. Ansvar och jobb som ej fastställs sedan förra mötet. 

Katrien väljs till Vice ordförande. 

Magnus ansvarar för skärmflygsektionen. 

Magnus ansvarar för våra startplatser och att vindstrutar sätts upp. 

Bilansvarig är Mauritz Sjöström. 

John är båtansvarig. 

 

Magnus kollar med Pål om han kan fortsätta se över klubbskärmarna så det säkerställs 

att de är flygdugliga. 

 

Lite samtal fortgick om vad ansvarsområdena innefattar innan vi gick vidare till nästa 

punkt. 

 



8. Kommande klubbaktiviteter: 

Workshops. 

 

Vår-workshop: 

 Diskussion förs om vi kan ha en workshop i slutet av april eller om vi får skjuta på 

detta till höst samt om vi ska genomföra detta en heldag eller över två kvällar då målet 

givetvis är att så många medlemmar som möjligt ska kunna delta i aktiviteten. Vi får 

troligtvis hyra lokal till bra pris på Holiday Club. Jonas ska kolla detta. Är det inte 

”säsong” så kan vi eventuellt också vara på Fjällporten i Duved (som Katrien och 

hennes man driver).  

Workshopen blir över två kvällar då vi tror att flest antal medlemmar kan delta då.  

Lätt samtal om workshopens innehåll förs. Förtydligande om att workshopen inte är 

beslutande men att eftersom allt redan diskuterats blir beslut för motioner från 

workshops lätt att ta utan diskussion på årsmötet.  

Workshop planeras genomföras i slutet på april (21a och 22a eller 28a och 29a). 

Budget för workshop fastställs till 8000kr. Jonas ska försöka få bidrag från SISU samt 

organiserar workshopen. Denna workshop ska fokusera på tusenmeterstarten. 

 

Höst-workshop: 

Ska fokusera på ”allt” som klubben kan förbättra och utveckla sig inom, men detta 

diskuterar vi mer kring senare i sommar. 

 

Mer aktiviteter: 

Eventuellt anordna en kurs i att lägga in punkter i GPS samt logga tracklog på 

flightlog – allt för att få fler att exempelvis vilja delta i PPC. En sorts lightversion av 

comp1. Diskussioner ska föras vidare på Facebook sen kanske vi kollar intresset på 

klubbsidan och hemsidan. Detta borde vi få bidrag från SISU för. 

 

 

9. Slutrapportering nödskärmsompackningskväll. 

Kostnaden blev ca: 1800kr. 

ca: 20 deltagare var med. 

Jonas ska kolla om vi kan få SISU-bidrag för kvällen som blev mycket lyckad. Även 

alla klubbskärmar fick nödskärmarna ompackade. 

 

10. Övriga frågor: 

Byggprojekt vid sågverket där marken ska säljas: 

Brett har varit på möte med de eventuella köparna av sågverket och hört deras planer 

som är att de vill bygga bostäder enkom för året runt-boende (skrivna i kommunen). 

16 lägenheter planeras. Styrelsen bedömer att planerna inte kommer påverka vår 

aktivitet på något sätt.  

 

Parkeringsproblematik under JVM: 

Då kommunen har gått in för att sköta kommunikation och samordning kring detta så 

ska Brett försöka få till ett möte med ansvarig tjänsteman på kommunen för att prata 

igenom hur vi ska få en bättre kommunikation kring denna problematik. 

Diskussion förs kring eventuella avspärrningar. Brett kollar upp eventuell bättre 



avspärrningsutrustning. 

 

Regeländring angående rapport av topplandning till styrelsen. 

Diskussion förs kring att topplandare som anser sig vara först för året med bedriften 

bör meddela detta till styrelsen på lämpligt sätt.  

Magnus föreslår att topplandare ska skicka tracklog och en bild till valfri 

styrelsemedlem för att styrelsen ska kunna bekräfta bedriften och göra piloten 

berättigad till skumpan. 

Styrelsen bifaller förslaget. 

 

Jonas tar upp möjligheten till en demodag för att prova på kite. Då ingen kostnad 

skulle ske för detta så bifaller styrelsen initiativet. 

 

11. Mötet avslutas av ordförande. 

 

 

 

 

Vid tangenterna: John Lindström. 

 

 

Justeringsman jämte ordförande: Magnus Hjelm. 

 

 


