
Motioner från Workshop Copperhill - November 2017
Inlämnade av Jonas Höglund

1. Motion för att en Resekommitté ska bildas

En resekommitté ska bildas. Resekommitténs uppgift blir att anordna resor för 
medlemmarna i Åre Skärm- och DrakFlygKlubb. Den ska även stödja övriga 
medlemmar som vill ta initiativ och ordna resor för klubben.

Arrangemangen ska publiceras på hemsida och/eller på lämplig plats, exempelvis som
en aktivitet på klubbens facebooksida, med möjlighet för alla medlemmar att anmäla 
sig.

En budget på 10 000 kr avsätts första året, för diverse omkostnader i samband med 
resorna.  T.ex. för hyra av minibuss, milersättning, campingavgift, ev instruktör mm.

Syfte: Att verka för gemenskap och mervärde för klubbens medlemmar. 

Förslag/tankar till kommittén:

Klubben kan arrangera en veckas skärmflygresa utomlands till självkostnadspris. OBS!
God framförhållning.

Klubben kan ordna kortare resor. Ex. Getryggen, Vårsläppet på Forbord i Norge….

Ett militärtält kan införskaffas för att användas vid resor som anordnas av klubben, så 
som en veckas skärmflygturné genom Sverige.

 

2. Motion angående Prova-på-aktiviteter

Prova-på-aktiviteter ska genomföras av klubben. Vid fyra tillfällen i maj erbjuds ett 
antal bofasta personer i Åre att balansera skärmar och få teoriutbildning inom 
skärmflyg. 

Syfte: Att marknadsföra skärmflygssporten och få fler Årebor att börja flyga skärm.

Tankar från workshopen:
Möjlighet till samarbete med Skysport
Försäkringsfrågor
Rabatt på fullständig kurs hos Skysport.
Utlottning av ett tandemflyg.



3. Motion om Sponsorkommitté

En sponsorkommitté ska bildas. 

Syfte: Att samla in pengar till klubben.

Förslag/tankar till kommittén:

Lokala klädmärken med rabatt till medlem och ”kickback” till klubben. 

Utrymme till sponsorer på Draklanda-tavla

Märke på skärmsäck som kan strykas på för de som vill, prislapp per märka

Närvaro vid olika event i Åre. T.ex vid Åre Höstmarknad.

Utlottning på Sats eller SportsGyp av Tandemflyg och häng med klubbmedlem.
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