
 

1. Mötet öppnas av ordförande Brett. 

 

2. Närvarande: Brett Simpson, John Lindström, Jonas Höglund och Katrien Van Cauwenberg 

 

3. Beslut och fastställande av röstlängd: godkänd. 

 

4. Justeringsman: John. Sekreterare: Katrien. Ordförande: Brett 

 

5. Dagordningen: godkänns. 

 

6. Redovisning och ekonomiskt läge:  

- Kapitalet bara växer. Vi har inte haft några stora utgifter på flera år, bara de vanliga (t.ex. 

bil). Bilen ska snart besiktas och sedan ställas av. 

- Vi har 235 000 kr på kontot just nu och vi väntar på en insättning av Skysport på 19 000 kr. 

- Bussen har 11 000 kr på kontot. Den reparerades för 6000 kr i år. 

- Frågan är om vi ska höja priset för att åka upp. T.ex. Enkeltur för 100 kr (istället för 60 kr) 

samt att klippkorten kostar 600kr/10 turer och 300kr/5 turer. Egentligen har vi inga 

enkelturer till försäljning alls i nuläget. Skysport tar 60 kr per tur. Vi tar med frågan till 

årsmötet och diskuterar vidare. 

- 77 st. medlemmar i dagsläget (14 st. mindre än förra året vid denna tid). 17 st. 

stödmedlemmar (hälften jämfört med förra året). Kraftig sänkning. Frågan är om vi ska hitta 

på något för att fler Årebor ska börja flyga skärm. En prova-på aktivitet kanske som även 

kan fungera som mötesplats för klubbmedlemmar. Antigen i april/maj eller slutet av 

augusti/början av september. Eller både och. Vi tar frågan med till årsmötet. 

 

7. Budget och godkännande av Lars Hedströms start projekt Röda Rappet; upp till 30 000 kr 

till hösten, resten till våren 2018: bekräftat. 

 

8. Projekt/jobb status: 

a)  

Höst workshop: 18–19 november ska vi ha workshop på Copperhill om vi får minst 20 

anmälda. Brett har inte tid och John är bortrest då men Jonas har tid att arrangera. SISU 

betalar. Medlemmar får komma med egna förslag vad vi ska jobba med på workshopen 

(exempelvis modernisera klubbstadgarna, 1000-meters starten, mm.) 

Jonas skriver en text. Brett lägger ut den på Facebook och hemsidan. Anmälan sker via mejl. 

b) 

PPC: John sammanställer PPC resultat och gör en presentation av det (det var en skojig och 

tajt säsong). Brett lägger upp på hemsidan. John lägger upp på Facebook.  

c) 

Draklanda skylt: Jonas och Katrien har gjort en skylt. Vi skulle kunna ha det på västsidan 

klubbstugan. Vi tar med den till workshoppen, annars skriver Jonas en motion till årsmöte. 

d)  

Väderstationen: Love plockar ner väderstationen och flyttar den tillbaka till klubbstugan. 

Simkortet är bara på 1 år, men fungerar ändå. 

9. Datum för årsmöte: tredje lördagen i januari: 20 januari 2018. 

10. Övriga frågor: 

- Vad gör vi med piloter som vi vet flyger oförsäkrade? Vi lägger t.ex. ut på Facebook och 

på hemsidan att man måste ha försäkring för att få flyga. 

- Sekreterare (Magnus) ordnar platsen för årsmöte. 

11. Mötet avslutades av ordförande. Idag var sista mötet för i år. 

 



 

Sekreterare: Katrien Van Cauwenberg 

 

Justeringsman: John Lindström 


