Styrelsemöte i Åre skärm- och drakflygklubb 21 april 2012
1. Ordföranden Karin E Andersson öppnade mötet.
Närvarande: Brett Simpson, Micke Kjellman, Fredrik Gustavsson och Karin E Andersson.
2. Micke Kjellman valdes till justeringsman
3. Klubben har för närvarande god ekonomi. I enlighet med förra mötets beslut har vi betalt av lånet
till banken i förtid eftersom vi betalade onödigt hög ränta. Just nu har vi 97349 på vårt konto, men vi
är skyldiga förbundet ca 18000 i försäkringar, så netto har vi ca 79000 tillgängligt i egna pengar. I
början av juni får vi sista betalningen från Jämtkraft för ungdomssatsningen på 40 000, totalt har vi
då 120 000 kr i kassan. Lasse Nilsson har lett arbetet med att reda ut ekonomin och vi är nu redo
för nytt årsmöte.
4. Datum för nytt årsmöte sattes till lördagen den 26 maj kl 18. Plats meddelas via hemsidan vid
senare tidpunkt, men redan nu lägger Brett ut tidpunkten på hemsidan. Karin kollar upp lokal.
5. Vi saknar fortfarande en del betalningar för klubbilen (fem till tio så kallade 5-kort). Micke jobbar
vidare med det. Det har även börjat komma in pengar för årskort 2012. Bilen behöver komma iväg
på service och besiktigas, men det blir efter Åre out and return då den kommer användas.
6. Karin har gjort annons till undomssatsningen, som ska publiseras i Årebladet. Pressrelease i
samband. Detaljerad information kommer att läggas ut på vår hemsida. Karin och Lars Hedström
ska åka ut och sälja in ungdomssatsningen i skolorna, preliminärt 7 maj.
7. Vi arbetar vidare med budget för årets planerade aktiviteter. Vi beslöt avsätta 15000 till
Downteam challenge, ifall det går minus. På sikt hoppas vi SSFF kliver in med mer pengar eftersom
det handlar om SM/NM, inte en klubbtävling. Några arrangemang hoppas vi genomföra i samarbete
med SISU:
•
•
•

Nödskärmspackning i samband med nya årsmötet 26 maj. Eventuell lokalhyra. Brett.
Föreläsning om väder och mer specifikt vågförhållanden. Micke kollar föreläsare. Klubben
betalar resa/arvode.
Åre XC-liga, ett eller flera kurstillfällen. SISU hjälper till med kurslitteratur. Ledare Fredrik G.

8. Mötet beslutade bygga en veranda i anslutning till klubbhuset under ledning av Ronny Selin och
Sune. Vi behöver samtidigt kolla klubbhusets skick. Vi sätter ett maxtak på 23 000 för
materialkostnader. Ronny kan kanske fixa sponsring på en del. Ronny utlyser allmänna arbetsdagar
i god tid på hemsidan. Pär Jönsson ska ta ritningarna till kommunen för bygglov/godkännande.
Tanken är att flytta aktivitetscentrum till Draklandas mitt och befästa vår ställning på Draklanda. Om
tid finnes kan vi eventuellt även flytta bryggan samt ordna vindskyddad grillstad.

_______________________________________________________________________________
Mötessekreterare Karin E Andersson
Justeras av Micke Kjellman

