Styrelsemöte Åre SDFK 5/6 2014
Närvarande: Karin Andersson, Ernst Ebneter, John Lindström, Mikael Kjellman, Cecilia
Granerot, Pål Hammar Rognøy, Sune Lindgren, Lars Hedström, Martine Eng, Fredrik
Lindholm.
Mötet öppnades.
Dagordningen godkändes.
Martine valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
Ernst gick igenom ekonomin. Utlägg hittills 36000 kr. Fordran från SSFF på 11500 kr Vi
har ej fått in för alla medlemmar än och från Skysport kommer det att komma in pengar
för tandemverksamheten. Bilkontot för sig: I-Zettle: maj 5250 kr, 1160 kr hittills i juni.
120 medlemmar hittills i år. Ernst har fixat uppskov hos Skatteverket, vi redovisar
numera skatten var tredje år.
Uppföljning av tidigare möten.
Vindmätaren ska vara igång sedan 2 h. Lars och Karin har varit aktiva för att driva på
Meac. Pål, Micke och Brett får förnyat ansvar för att följa upp vindmätaren och hur den
fungerar, hålla kontaken med Meac vid behov.
Stripa klubbilen och klubbåten. Karin har hand om det. Micke och Martin hjälper till.
Cissi har hand om att samla ihop idéer för anslag på klubbstugan, och plåtskylt. Vi är
förbundets pilotprojekt och ska därför ha kontakt och samarbeta med kansliet om detta.
Vi vill se förbättrad säkerhetsinfo på hemsidan och i klubbstugan. Koppla detta till
anslaget på klubbstugan, t.ex. info om Hansaboard även till allmänheten. Lokala
flygregler på skylt diskuteras. Eller hänvisa till hemsidan.
Arbetsdag: 1000 syd-starten behöver fixas. Rampen ska målas, det fixar Ernst m.fl.
drakflygare. Karin kollar om Ronny vill ställa upp som ansvarig för även denna
arbetsdag.
Regler för utlåning av skärmarna behövs. Karin har fixat en pärm som hänger på insidan
av klubbstugans dörr där man fyller i namn, licensnummer och telefonnummer vid lån av
skärm. Pål har ett förslag på lösning för att gömma nyckel till klubbstugan. Vem är
ansvarig för utrustningen om den förstörs i samband med en incident? Pål kan fixa selen
och skärmen som skadats nu, tejpning räcker för reparation, behöver ej skickas iväg för
reparation. Piloten som använde utrustningen när den skadades betalar 2000 kr och Pål
lagar. Informera de som lånar skärmarna om försäkringsfrågan, Karin håller på att kolla
upp detta, stämt av med HP på förbundet och SSFF:s försäkringsagent. Karin återkommer
när detta är utrett.

Fredrik Lindholm balanserar klubbskärmarna och kollar linorna, om linbyte krävs kostar
det ca 1800 kr. Är nödskärmarna ok?
Avtal för utlåning av båten till Åre Extreme Challenge. Det förslag som Ernst tagit fram
presenterades och mötet beslöt att godkänna det. Det måste framgå till akropiloterna att
båten är utlånad det datumet så att alla vet. Det måste stå på hemsidan i god tid innan.
Detta blir inget återkommande problem eftersom Lars Hedström meddelat att Skysport
ska köpa en egen båt och lånar då ut den istället. Karin ser till att avtalet blir underskrivit
innan tävlingen.
SISU-utbildning i Järpen i april. Tyvärr ingen från styrelsen som deltog.
John är sponsorsansvarig och ska ta fram en plan för det, han är tacksam för förslag kring
sponsring.
Övriga frågor. – Lars Hedström informerade om Lake Lodge-bygget m m. Inflyttning
7/7. Den tillfälliga vägen kommer ersättas av en permanent väg. Jordmassor ligger vid
sidan av Draklanda längs med vägen och kommer att ligga där i ca 2 veckor. Hela det
området kommer beläggas med jord och sås med gräs och ska därför helst inte användas
för landning under sommaren, fram till mitten av augusti. Det kommer att gå att nödlanda
där förstås. Lars uppger att han ska flytta Nils Erik Nilssons vedlada ut på Draklanda för
att han tycker att den står för nära Lake Lodges gästparkering. Stor diskussion uppstod
eftersom bl a ordföranden tyckte att den inte skulle flyttas. Ägaren har nyttjanderätt av
Skistar. Lars menade att man kan försöka få till att den står bra mot nya vägen och inte
längre ut på Draklanda.
Enligt Lars finns bygglov för att flytta Skysporthuset till platsen där de vita barackerna
står nu Eftersom huset inte gick att flytta vill Lars nu bygga ett nytt hus där. VM-beslutet
kan ändra på det. Om det ska byggas måste det vara byggt i sektioner eftersom det bara
finns bygglov för ett år i taget, och ska vara lätt att flytta. Nya byggnaden beräknas bli 12
m x 7 m, barackerna som står där nu är 8 m x 6 m. Det är inte tänkt att den lilla röda
stugan ska stå kvar. Lars vill dra VA och ha toalett. En styrelsemedlem ifrågasatte
behovet av en sådan byggnad, när man redan har så stora ytor i Lake Lodge. Lars svarade
att det rör sig om en servicebyggnad eftersom Lake Lodge ska användas huvudsakligen
till boendeuthyrning under vintern. Skysport behöver enligt uppgift också mer utrymme
för teoriundervisning. Kostnaden beräknas till 500.000-600.000 kr om man inkluderar
avlopp (183000 kr). Alternativet är enligt Lars att det blir tio parkeringsplatser där
barackerna står. Lars ska prata med Skistar och VM-bolaget om vad som händer nu med
tanke på VM-beslutet. Draklanda är tänkt som festivalområde med tält under VM v 6-7
eller 7-8. Barackerna kommer att avvecklas i augusti/september oavsett vad som händer.
John sa att det var viktigt att byggherren informerar alla som flyttar in i Lake Lodge att
Draklanda är ett flygfält. Detta särskilt som lägenheterna sålts in som ”granne till Åres
största gräsmatta”. Olika förslag diskuterades om samarbete med klubben, samt om den
föreslagna bron. Diskussionerna pågick i över en timma.

Pål informerade om I-Zettle för betalning av biljetter i klubbussen. 1200 kr kostar
kortläsaren som underlättar hanteringen avsevärt. Pål lånar just nu ut sin egen som vi får
testa under en månad. Kajsa har en telefon som kan fungera om man reparerar den, Pål
fixar det. Pål föreslog att Kajsa ska få ett klippkort till klubbussen på 450 kr för telefonen,
och styrelsen tog beslut om att godkänna detta. Koden till telefonen är samma som till
kodlåset. Telefonen är endast tänkt att vara en betalningsenhet, inget annat. Pål fixar en
manual. Styrelsen väntar med beslut om inköp av egen kortläsare när Påls lösning är
utvärderad.
SM i akro 8-10 augusti, Pål arrangerar med hjälp av landslaget i akro. Tänkt ansöka om
5000 kr för detta, kan behövas mer om det behövs för att täcka domarkostnader. Styrelsen
beslutade att täcka max10 000 kr. Pål menade att det även kan finnas pengar från
kommunen som beviljades förra året, och han ska se om de finns kvar för användning nu.
Nödisompackning. Karin tar på sig att kolla upp det. Nästa vecka redan? Micke och
Fredrik Lindholm kan hjälpa till.
Klubbresa. Ordföranden nämnde kortare resor vid dåligt väder här, t ex till Norge. John
tycker att vi ska bli bättre på det.
Mötet avslutades.
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