Åre Skärm- och Drakflygklubb 2018-06-07
Styrelsemöte
Protokoll
1. Helena Burholm öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Närvarande:
Helena Burholm
Jonas Höglund
Katrien Van Cauwenberg
Cecilia Granerot
3. Mötet valde Helena som ordförande för mötet.
Mötet valde Katrien som sekreterare för mötet.
4. Mötet valde Cecilia och Helena till justerare av protokollet.
Dagordningen: godkänd.
5. Senaste mötesprotokoll.
6. Ekonomi:
- Vi har betalt 12309 kr hittills till starten (gruset).
- Nu finns det 216000 kr på banken. Förra året samma dag hade vi 218000kr.
- Vi har i dagsläget circa 9 stödmedlemmar (som betalade 150kr -innan vi höjde-).
17 st förra året.
- 75 st medlemmar; förra året hade vi 68 st medlemmar.
- ”Bli gärna stödmedlem” ska vi ha med på våran nya skylt. Cissi pratar med Lars
Hedström att vi ska ha en sådan skylt på Skysport också (betala via
cloud.paragliding.se). Om de swishar ska de skriva ”stödmedlem och namn”: 250kr.
- Själva starten Rappet Väst har blivit super bra och mycket säkrare. Diskussion om
överdragen budget Rappet Väst (77000kr istället för 40000kr). 26250,00 kr för
grävmaskinen + 39112,50 kr för helikoptern + 12309,00 kr för gruset. Styrelsen har
godkännt den ökade kostnaden för Rapet Väst som Lars Hedström begärt och ökat
budgeten till 77000 pga att kostnaden för helikoptern blivit betydligt dyrare än
beräknat. Utfallet blev 37000kr (77000 kr istället för 40000 kr).
7. Status och planering; tävlingar:
- PPC håller på.
- Fridistansligan: Love leder.
- Norgecuppen blåste bort (för Marre och Patrik).
- Johanna Hamne slog Nordisk rekord i fridistans i Finland.
- Larsas minnestävling: löper över hela året. Information måste ut: längste flyget
under säsongen från Åreskutan. Cissi lägger infon ut på Facebook och Marre gör
det på hemsidan.
8. Draklanda och starter allmänt:
- Fredrik Lindholm har ingenting speciellt just nu.
- John har koll på allt som gäller ÅEC.
- Nya bygget på Sågtomten: synpunkter på bygglovet. Helena skickade in det till
kommunen.

- Helena kollar upp hur det gick med det stora spåret som Destinationsbolaget hade
gjort på marken på Draklanda (via John).
9. Status; bil och båt:
- Båten är provkört och verkar funka.
- Marre har koll på bilen.
- Jonas beställer visitkort med betalningsanvisningar till bussen (inkl. Ibannummret
till våra utländska gäster). Vi kan påminna våra utländska gäster att de kan bli
stödmedlemmar. Cissi pratar med Skysport att de också gör det.
10. Status; hemsidan: Marre har gjort ett bra jobb med hemsidan.
11. Städa klubbstugan: det behöver städes runt och i klubbstugan: Helena och Katrien
gör ett ryck.
12. Flaggor och märken:
- Nordicsouvenir gav en offert: 200 märken att strycka fast kostar 15 kr per styck =
3000 kr. 200 st vanliga klistermärken kostar 6,50 kr per styck = 1300 kr.
- Flaggor 2,5 meter lång kostar 650 kr per styck. Vi gör 1-3 st vita flaggor med
skölden på.(beroende på hur många sponsorer vi får). Digitalt original behövs. Det
krävs 2 timmar (900 kr per timme) för att göra det. Vi väntar en vecka till på Magnus
(han kanske har det digitalt). Annars beställer Helena det på Nordic souvenir.
- Långsiktigt måste vi jobba på en riktig överlämning.
13. Ompackning klubbskärmarna:
- Beslut: Pål vill låna en skärm till Vera som ska åka till Norge. Han får ok från
styrelsen och Pål packar om alla (3) klubbens nödskärmar sedan. Han kollar
märkning, storlekar på alla skärmar. John är befriad från den uppgiften.
- Undersöka om vi kan få tag på nya skärmar (till hösten).
15. Övriga frågor.
- Förstahjälpväskan finns i klubbstugan.
- Nästa möte: hur ska vi rekrytera nya medlemmar?
- Vi ska sälja två utav tre flaggor (5000 kr per styck per år + produktionskostnader)
och att man syns på första sidan på våran hemsida. T.ex. Ica Åre (Helena), Ica
Björnänge (Helena), Jämtkraft (Helena), Audio Hinas, Veterinärkliniken Åredalen,
Hyttmo. Helena rapporterar styrelsen löpande via Facebook.
- Lars beställer en ny stor vindstrut och skickar fakturan till styrelsen.
- Det behövs en arbetsdag på Rappet starten i sommar där vi hjälps åt att flytta
sten, fylla gropar mm. Vi frågar Fredrik Lindholm om han kan leda en sådan
arbetsdag.
16. Mötet avslutades.
17. Nästa styrelsemöte: (istället för 23 augusti)
Torsdag 6 september kl. 18:00 på Campus
Sekreterare
Katrien Van Cauwenberg
Justerat 2018-03-19 av
Cecilia Granerot

Helena Burholm

