Styrelsemöte Åre Skärm- och DrakflygKlubb 2018-09-06
Protokoll
1. Helena Burholm öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Närvarande: Helena Burholm, Jonas Höglund, Katrien Van Cauwenberg och John
Lindström
3. Mötet valde Helena som ordförande för mötet.
Mötet valde Katrien som sekreterare för mötet.
4. Mötet valde Helena och Jonas till justerare av protokollet.
5. Dagordningen godkändes.
6. Senaste mötesprotokoll.
7. Ekonomi:
- på bilkotot 15500 kr
- på klubbkontot 147500 kr (80000 kr mindre än i fjol)
- 100 medlemmar idag
- 11 stödmedlemmar
- vindstruten ska betalas
- vi ska betala för att sladda vägen (2000 kr; Skysport betalar också 2000 kr)
- nya medlemmar: 20 personer; Jonas kollar upp vilka som är inte medlemmar i år
och skickar det till Helena
- ingen ytterliggare info har kommit in kring Rappet Väst
8. Tävlingar:
- Rapport från sommarens tävlingar:
1. Med all sanolikhet vinner Patrik Larsas tävling.
2. Love verkar ta hem PPC:en.
3. Johanna, Patrik, Matsa och Love var med i Makedonien på Nordiska och
Svenska mästerskapen; Johanna kom på en 18:e plats; Patrik kom på 30:e
plats; Love kom på 36:e plats; Johanna blev Nordisk mästerinna i
damklassen; oavsätt kön blev hon 2:a i SM. Patrik kom 4:a i SM; Love kom
6:a i SM; Magnus Eriksson var också med i Makedonien
4. Johanna tog Nordisk rekord i Finland (fridistans) strax över 20 mil.
- Eventuellt en pressrelease: John frågar hjälp av Love och fixar det; till Hypoxia
och lokala tidningar.
- Tävlingsbidrag: folk som åker iväg och tävlar: tävlingsrapportering är ett krav för
att få bidrag till startavgift på högst 500 kr FAI-tävlingar. Jonas lägger ut detta på
Facebook och Marre får gärna lägga ut det på hemsidan.
9. Draklanda och startplatserna; status:
- Draklanda har sköts bra i somras. Gräset har ju klipts osv. Körskadan på
västradelen måste kollas upp. John tittar till när han är där nästa gång.
- Det kom gräs på Valvet och starten på väst blev jättebra. Nu ska vi diskutera vad
vi ska göra med 1000-metersstarten och/eller Hummeln Väst. På 1000 metern vill vi
ha en jämnare slutning (med spindelgrävare). Vi tar med detta i budgeten till nästa
år. Vi tror att vi måste vänta på Skistar, för att få en spindelgrävare på plats (när de
kommer att bygga där).
10. Bil och båt; status:
- Pål skulle fixa årorna. Båten användes mest av Skysport i somras. Förut var det
mycket akro, nu har det blivit mera distansflygning.
- Vi har inte hört något om bilen.
- Nya reglarna finns i bussen (stämmer det?); det kom in några kronor, förmodligen

distansflygare som blev hämtade med bussen. Måste vi skriva något om sånt och
ha regler till vad bussen kan användas?
11. Hemsidan; status
12. Att göra:
- Städa klubbstugan: Helena fixar. Eller så gör vi det på en arbetsdag.
- Köp och utskick av tygmärken: Helena fixar.
- Loggan: Jonas kollar om han har logga och i vilket format. Kompis Reklam kan ha
våran logga. Jonas kollar om det stämmer.
- Skylten: Jonas. Vi sätter upp skylten på västgaveln av klubbstugan; sedan
ansöker vi om bygglov för att ha skylten i kurvan; Jonas pratar med Kompis Reklam
och sedan med Made in Kall.
- Klubbkväll: förslag från Helena. Lindholm, Love och Magnus skulle kunna berätta
om deras hike and fly äventyr i Norra Sverige och visa filmen på Skysport; Helena
pratar med Lindholm; förslag lördag 22 september på Skysport; Klubben bjuder på
snacks
- Sponsoravtalet: Jonas fixar detta.
- Möte flygsektorerna: fortfarande inte bestämd något datum (som funkar för Lars
och John)
- Visitkorten: Jonas fixar.
- Info om stödmedlemskap på Skysport: Cicci pratar med Lars om detta.
- Protokollen: Katrien kollar om alla protokollen ligger ute på hemsidan.
- Årsberättelsen: halvårsvis: Helena börjar skriva och resten kompletterar.
13. Övriga frågor:
- Explore Åre som använder Draklanda: Jonas pratar med Richard.
- Rutiner för olikor och skador: Medlemmar måste rapportera incidenter och olikor
till Styrelsen (stadgarändring till årsmöte -proposition-): vi skriver proposition på
nästa styrelsemöte; Styrelsen tar kontakt efteråt och kollar läget .
- arbetsdag: städa klubbstugan, Helena frågar Lindholm om han kan samla till en
arbetsdag (till 1000-metern t.ex)
- räddningstjänsten i Järpen: Helena kontaktar de för en eventuell övning för att
rädda en skärmflygare (och kitare) i sjön.
14. Mötet avslutades

Sekreterare
Katrien Van Cauwenberg

Justerat 2018-09-12 av
Helena Burholm

Jonas Höglund

