
STYRELSEMÖTE, ÅRE SKÄRM- OCH DRAKFLYGKLUBB  

2015-03-16 kl 18.30, Holiday Club 

Närvarande: Patrik Nietlishbach, Helena Burholm, Brett Simsson, Mikael Kjellman, 
Cecilia Granerot, Jonas Höglund 

1.  Ordföranden Brett Simsson öppnade mötet. 
2. Dagordningen godkändes. 
3. Mötet valde Brett som ordförande för mötet.  
4. Mötet valde Patrik till justeringsman jämte Brett Simsson. 
5. Klubbstatus/ekonomi:  Jonas berättar att vi har ca 70-75 medlemmar 

registrerade, beroende på hur man räknar och därmed ca 35000 i 
medlemsintäkter. Brett föreslog ett excelark där man månad för månad ser 
hur medlemsantalet ser ut. Jonas ska skicka en räkning till Jämtkraft för 
sponsen; 10000 kr. 
Cecilia ska söka bidrag från SISU för Comp 1-kursen. 

6. Draklanda: Patrik berättar att inga bilar var parkerade på Draklanda under 
VM, vilket är glädjande. Det var avspärrat.  

           
             Det finns ingen info på Draklanda för gästande piloter och andra. Patrik 
fixar ett par  
             laminerade ark med info att sätta upp på klubbstugan.  

             Helena fixar rullar med stora och små soppåsar till stugan.  

             Helena och Jonas kollar vad det finns för alternativ för att göra en 
semipermanent  
             avspärrning på fältet från klubbstugan till baracken, för att inte bilar ska 
köra på  
             gräsmattan. Mötet beslutar vika 1000kr till inköp av enkla käppar. 

             Ang fallskärmshopparna: De utgår från Molanda,  löser ut skärmen på hög 
höjd och         
             landar på Holiday Club. De utgör inget bekymmer för klubben. De skickar 
sms till Lars,  
             Pål, Brett och Patrik de dagar de ska hoppa. Kul med aktivitet i luften, 
tycker vi. 

             Vi ska köra igång med topplandningschampagne igen! Vi köper in en till 
Patrik för i år 
             och en till nästa år, med fina specialgjorda etiketter. Jonas fixar skumpan, 
Brett gör  
             etiketter och Patrik gör en regelsamling som läggs ut på Flygare. Vi vill ha 
fler roliga  
             utmärkelser! Vi ska ställa frågan om vilka till medlemmarna via fb. 



              Magnus är igång med PPC. Börjar runt påsk.  
   
              Det finns en regel om att elever ej får landa på Draklanda utan radio på 
sommaren.        
              Står inget om det på Flygare nu. Det har missats. Beslutet ligger kvar. 
Patrik ordnar  
              text om detta på Flygare. Brett lägger ut en Notam på Flygare när isen 
blir för dålig. 

             Gå ut med rekommendation att flyga med radio. Klubben betalar varje år 
för  
             repeatern.  
          

7. Starter: Behöver pistas. Patrik kollar att det blir gjort. Vimplar saknas. 
Cecilia köper in                tre stycken från Skysport och sätter upp på 1000, 
Rappet och Valvet. Man kan ha egna streamers med i säcken också.  

Kabinen öppnar till Midsommar. Vi ska bestämma arbetsdagar för starterna 
den 3 juni då nästa styrelsemöte äger rum.  

8. Övrigt: iZettle:n i bussen är Påls och han vill ha tillbaka den. Patrik lånar ut 
sin från 1 maj. Tack Patrik och Pål. 
KM: Verkar bli få anmälda. Tävlingen är den 5 april. Minst fem deltagare 
måste det vara. Patrik är ansvarig. 

9. Medlemsbrev: Vi behöver veta vilka medlemmar som är nya, och skicka ut 
välkomstbrev till dem. Helena skriver ett utkast till detta och Jonas köper in 
kuvert och frimärken. Brett kollar hur många tygmärken vi har. Magnus ska 
renovera klubbloggan så att vi kan trycka på nya tyg- och klistermärken. 

Vi vill ha t-shirts. Jonas ansvarar. Beslut: Fixa en t-shirt med den klassiska 
loggan samt en med en variant- utlys tävling för vilken design det blir. Vi kan 
ha en ny edition varje år!   

10.Ordföranden förklarade mötet avslutat.  

För protokollet svarar: 

Helena Burholm, sekreterare 

Justeras: 



Patrik Nietlishbach 

Justeras: 

Brett Simsson 

               
              
                  
  


