
Åre Skärm- och DrakflygKlubb 2018-03-14
Styrelsemöte

Protokoll

Närvarande:
Helena Burholm
Jonas Höglund 
Katrien Van Cauwenberg
John Lindström
Mauritz Sjöström
Cecilia Granerot

1. Helena Burholm öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Dagordningen godkändes.
3. Mötet valde Helena som ordförande för mötet.

Mötet valde Katrien som sekreterare för mötet.
4. Mötet valde Cecilia till justerare av protokollet.
5. Dagordningen: godkänd.
6. Senaste mötesprotokoll.
7. Möteskalender 2018:

- tisdag 10 april 2018 kl. 18:00 Sisumöte óch Styrelsemöte kanske på Campus 
(Helena kollar)
- torsdag 7 juni 2018 kl. 18:00 (lokal obestämd)
- torsdag 23 augusti 2018 kl. 18:00

8. Runda: tankar inom styrelsen:
- Cissi: känns bra, rätt attityd, bra start på året, tävlingsbiten (ta hand om våra 
duktiga klubbpiloter), ta hand om kompetensen vi har i klubben, samtidigt som att ta
in nytt
- John: att ta reda på allt som kommer att påverka våran flygning under VM 2019, 
kanske flygförbud?; tävling i Larsas namn ska bli av
- Jonas: vi måste mest göra saker, även om de inte bli perfekta
- Helena: vi ska hålla ögonen på saker och inte sikta på perfektion; överlämning till 
nästa styrelse ska bli bättre; verksamhetsberättelse

9. Ekonomi:
- Antal medlemmar:

2015: 69 medlemmar
2016: 79 medlemmar
2018: 59 medlemmar

- Bilkontot: 16000 kr på kontot idag
- Klubbkontot: 250000 kr på Klubbkontot idag
- Sisu: de utredar om vi får pengar tillbaka eller inte

10.Frågor:
10:1 ÅEC: arrangörerna har kontakt med John. De får använda Draklanda. 28 och 

30 juni 2018 Prata med Scott när det börjar närma sig och att de ska visa var
publiken ska vara under tävlingen. Bra markeringar krävs av området som de
behöver. Publik, bilar, logistik.

10:2 Möte med flygledningen i Östersund: ska vi ha ett möte med de igen? John 
lägger ut en fråga (har ni något vi ska ta med oss?) John, Lars, Patrik

10:3 Ansvarsområden:
1. Sisu: Cissi
2. Draklanda: John



3. Bilen: Marre
4. Hemsidan: Marre
5. Startplatser: Fredrik Lindholm
6. Väderstationen: Love
7. Båten: Pål och John
Arbetsgrupper och komitéer:

1. Resor: Jonas A., Carina, Pernilla C.
2. Hängflyg: Brett och Ernst
3. Tävling: Love, Marre, Cissi

10:4 Ompakning och koll: klubbskärmar är fortfarande to do (till sommaren)
10:5 Hemsidan: ska vi börja om från början? Felaktiga länkar bl.a. Bygga en ny 

hemsida (Marre). Klubben får fakturan och klubben kommer att äga 
hemsidan. Marre pratar med Brett och gör en ny hemsida. Marre får en 
ersättning, motsvarande som Brett har fått förut.

10:6 Medlemsäranden: Helena köpte tulpaner till Daniel och hämtade honom i stan.
Folk som flyger utan licence och medlemskap. De som flyger ska ha en 
försäkring.

10:7 Firmatecknare: Jonas.
10:8 Skumpan är inköpt; utmärkelsen: Svenska FriDistansligan 2017: 1000 kr till 

Cissi och Patrik. Distansligan 2018: klubben går in med 1000kr; John 
förmedlar och anmäler Åreklubben till Svenska Fridistansligan; 
Out and return: kanske på gång första helgen i maj (med Love)

10:9 Väderstationen: står just nu på klubbhuset; vi (Love) kan flytta upp den nu 
(innan liftarna stänger). Marre har gjord research omkring väderstationen. Vi 
tar det med till nästa möte. Marre tar fram ett kostnadsförslag på en ny 
vindmätare (till klubbstugan).

10:10 Skylt Draklanda: Jonas och Marre fixar ett förslag.
10:11 Prova-på-dagar i maj: Jonas jobbar vidare med frågan.
10:12 Tävlingsbidrag: folk som åker iväg och tävlar: tävlingsrapportering är ett krav 

för att få bidrag på högst 500kr FAI-tävlingar.
10:13 Tävling till Larsas minne: fridistanstävling i Larsas namn: längsta flyget 

räknas (per person) från Åre, tävlingen är öppet för alla och pokalen delas ut 
på årsmötet. Logga på flightlogg och Cissi pratar med Staffan. Prisförslag: 
presentkort på boende i Åre. Sponsorer: Jonas pratar med Holiday Club. 
Cissi pratar med Lars Hedström.

10:14 TO DO-LIST och namn på ansvariga:
Att göra Ansvarig Datum
Lägga ut på FB om möte med flygledningen John ASAP
Ompackning nödis klubbskärmar John juni
Ny hemsida Marre
Skriva på FB att man måste ha försäkring Jonas
Skriva på FB våran praxis om hämtning Cissi
Kostnadsförslag på vindmäter till klubbhuset Marre nästa mötet

11. Övriga frågor:
11:1 Åresågen (John): Åresågen (John): Vi måste prata med kommunen om 

parkeringssituationen/ryktarna. John pratar med Lars Hedström, var ryktet 
kommer ifrån. Ska vi ha ett möte med Lars och styrelsen om Åresågen? För 
att få info och hans åsikter. Helena bjuder in Lars till nästa styrelsemöte: 
åsikter, tankar, förklaringar mm

11:2 Sisu (Helena): möte 10 april 2018
11:3 Radio (Marre)



11:4 Stadgardändringarna (Helena): ska skickas in till Bolagsverket enligt Helena. 
Jonas kollar och gör det i så fall.

11:5 Bilkontot (Jonas): föreslag årskort 300 kr för medlem eller stödmedlem; annars 
100 kr på swish per tur. Vi fattar beslut på nästa mötet.

12. Mötet avslutades.

Sekreterare
Katrien Van Cauwenberg

Justerat 2018-03-19 av 

Cecilia Granerot

__________________________ 


