Protokoll, Styrelsemöte, Åre Skärm – och Drakﬂygklubb
11 december 2018
Plats: Campus Åre
Tid: 11 december kl 19.00
1. Mötets öppnande
2. Närvarande: John, Helena, Cissi, Jonas, Katrien
3. Val av mötesordförande och sekreterare: Helena och Katrien
4. Val av justerare: Cissi och Helena
5. Godkännande av dagordning
6. Senaste mötesprotokoll 2018-09-06
a. Vindstruten: betald? Jonas kollar.
b. Pressrelease om klubbmedlemmarnas tävlingsprestaWoner: i nästa Hypoxia och John
skickar in Wll ÖP också.
c. Klubbstugan är städad (Helena)
d. Helena beställde klistermärken för 1000 kr
e. Visitkort: Jonas ﬁxar visitkort Wll bussen
f.

Info om stödmedlemskap ﬁxar Cissi (pratar med Lars)

g. Incidenter- och olycksrapportering: vi lämnar in en proposiWon om de`a Wll årsmötet
7. Ekonomi:
a. 174000 kr (241000 kr icol) på kontot
b. Hemsidan inte betald än (3280 kr Wll Bre`) för hosWngtjänsten; Jonas och Marre
pratar Wllsammans om de`a; frågan är vem som äger domänen på pappret.
c. Tävlingsbidrag: Jonas kommer a` utbetala. Love Lundgren och Johanna Hamne har
redan hört av sig. Vi behöver e` formulär som tävlingspiloterna kan fylla i.
d. Bilkontot: 11000 kr (16000 kr icol): nu måste vi reglera betalningen Wll bussen. Marre
och Jonas ﬁxar de`a. De lägger ut på Facebook och Hemsidan.
e. Hemsidan och pengar Wll Marre. Hur gör vi?
8. Båt och Buss, verkstad, avställning, vinterförvar:
a. Båten är upptagen. Pål kommer a` ﬁxa klykorna innan nästa säsong börjar.
b. Buss: förslag på reperaWon (oﬀert) i Östersund: 6600 kr. Vi frågar Marre om han kan
kolla på verkstan i Undersåker; Jonas kollar i Järpen.
c. Vinterförvaring buss: Helena skickar ut en sådan fråga på Facebook. Oavse` kan vi
köpa en plastkapell.

d. Avställning buss: eker a` den ha varit på verkstan.
9. Skylten mätare, VM, Sågen, mm
a. Skylten: vi omformulerar hund-texten (med nästa styrelsen)
b. Mätare si`er på Draklanda (och inte längre på berget)
c. VM:
c.i. tunga fordon på Draklanda och uppställning från materiel; snart blir det
snöröjning
c.ii. grävning av kabel: vägföreningen har sagt nej
c.iii. ﬂygning under VM: förmodligen ﬂygförbud över arenan, en Wmme före och
en Wmme eker tävlingarna.
c.iv. Hur blir det under Nyår? Helena pratar med Ernst hur det funkar med
arrendet från Draklanda.
d. Sågen-tomten: uppskjutet.
e. Prop ang. olycks- och incidentrapportering: vi tar upp de`a på årsmöte (som
proposiWon: ja eller nej). Jonas skriver proposiWonen Wll årsmötet.
f.

Tävlingar; sammanställ och ﬁra: John har gjort e` bra jobb. Vad köper vi Wll
pristagarna? John tar fram e` prisförslag på pokal Larsa Open och Åre PPC. Vi
diskuterar sponsring.

g. Kurser och akWviteter:
g.i. Första Hjälpen: Akuthjälpen i Järpen: skulle kosta 6500 exkl. moms. 6
Wmmars utbildning och övningar. Ungefär 15 personer. Södra Norrlands
Flygsporlörbund kan kanske hjälpa Wll. Vi väntar på deras svar.
g.ii. Distanskurs: meteorologikurs: Patrik kanske kan hålla in sådant, inför
distanssäsongen. Cissi och John sonderar terrängen och kommer med en idé.
Kan Pål hålla in någon akro-light-grej? Cissi och John funderar om de`a
också.
h. NaWonalparksutredningen: Helena har skrivit Wll Annika Ideström (vad vi vill och vad
vi är oroliga för). John frågar och pratar med sin kollega och läser i regelverket.
i.

Årsmötet:
i.i. Ansvarsområden: Helena tar årsberä`else. Jonas tar ekonomi. John tar
tävlingsåret och andra bedriker för 2018.
i.ii. Datum, plats, kallelse: Årsmötet blir lördag den 2/2 2019. Reservdag 26/1
2019.

j.

Pengar från Larsas bror: vi får 9000 kr. Vad ska vi göra med pengarna? Vinnaren på
Larsas Open får 1000 kr (varje år, i 10 år). Klubben bidrar med 1000 kr. Och
vandringspokal på de`a. Helena pratar med Larsas bror. Jonas försöker a` starta e`
ny` konto Wll de här pengarna.

k. Märken. Spons. Flygledning. Annat?
k.i. Försöka få Wll en ”goodiebag” a` ge medlemmarna med klistermärken och
annat kul på årsmötet. Kanske kolla med Ozone – kanske kan få en buﬀ eller
nåt.
k.ii. Spons är e` förbä`ringsområde för klubben.
k.iii. Flygledningscentraliseringen känns inte helt klar. Många parter har
motsä`ningar Wll det och därför känns centraliseringen inte helt spikad i
nuläget. Länsstyrelsen är e` exempel. Även poliWker engagerar sig.
l.

Räddningsplan. Ska ﬁnnas. Helena har få` en mall för räddningsplan men inte för
säkerhetsplan. Klubben förväntas ha dessa och det måste således göras. Helena
jobbar på med det.

m. 2019; viljeriktning, budget, datum, planer, förbä`ringsarbete. Vi har pratat lite om
kurser vi vill ha 2019. Formulera lite vad nuvarande styrelse anser bör prioriteras för
den nya styrelsen. Det krävs a` ﬂer arbetar/engagerar sig om mycket ska hända.
Man behöver inte si`a i styrelsen för a` saker ska hända.
10. Mötet avslutas.
11. Stort tack Wll en styrelse som varit y`erst funkWonell och som jobbat så ﬁnt, ideellt, akWvt,
och för allas bästa! Mycket bra jobbat, allihop!

Sekreterare: Katrien Van Cauwenberg
Justerat 2018-12-13 av: Cecilia Granerot och Helena Burholm

