STYRELSEMÖTE; ÅRE SKÄRM- OCH DRAKFLYGKLUBB
2015-06-03 Kl. 18.30, Holiday Club
Närvarande: Patrik Nietlishbach, Helena Burholm, Martine Eng, Mikael Kjellman, Cecilia
Granerot, Brett Simsson samt Håkan Polanik som var med som medlem.
1. Mötet öppnades och Brett hälsade välkomna.
2. Styrelsen valde Patrik N till justeringsman jämte ordföranden.
3. Styrelsen godkände dagordningen.
4. Klubbstatus: Jonas har skickat dokument kring medlemsantal och ekonomi till Dropboxen.
F.n har vi 69 medlemmar. Ekonomi: Ca 165000 kr finns på kontot. Lite bättre spec i ekonomiska
vore önskvärt.
Försäkringen för klubbussen har Jonas betalat, vi ringde honom då han var bortrest och inte
kunde närvara.
5. Info från vägföreningen: Ny kostnad blir att betala en avgift på 2000 kr/år till vägföreningen i
området. Vi anser att det är rimligt att betala detta men tar ett beslut att be om ett avtal där det ska
framgå vad vägföreningen åtar sig att göra. Martine ska innan dess fråga kommunen hur bästa
sätt att göra rätt för sig ser ut. Man skulle ju kunna tänka sig att avgiften tas ut via kommunen.
Martine undersöker.
6. Draklanda: 1000-metersstarten har högsta prio. Arbetsdag ska ordnas. Sune ska hjälpa till med
flaggstängerna.
Patrik har satt upp info till piloter på klubbstugan.
Nya sommarregler för nybörjare finns på klubbens hemsida.
Draklanda användes som parkering endast en gång under vintern, vilket är bra.
Obs att folk använder fältet för olämpliga saker ibland, som tex crosscykling.
Alla medlemmar måste hjälpas åt att informera.
Ernst har en ny fönsterruta till klubbstugan som är bra ur försäkringssynpunkt; den ska sättas upp
vid lämpligt tillfälle.
Lars Hedström ska sponsra oss med vindstrutar på starterna och Sune ska hjälpa till att sätta
upp dem.
Starten vid stötta 4 (sydost) skulle också ganska lätt kunna göras i ordning vid en arbetsdag.
Cecilia bestämmer och organiserar arbetsdagarna och bjuder in via hemsidan och facebooksidan.
7. Status för beslut om gångbron-info om mötet med kommunen 3 juni: Vi har delgivit kommunen
våra synpunkter ang en gångbro från VM-arenan till Draklanda. Håkan Polanik från SSFF och
Brett Simson från klubben var med. Skärmflygförbundet, Hängflygförbundet och ev
Riksidrottsförbundet stöttar oss i detta.
Vi anser att en bro vore olycklig bla ur säkerhetssynpunkt, då den skulle skapa turbulens,
venturieffekt och ändra tröskelhöjden för hängflygare.
Beslutet hade vid tidpunkten för styrelsemötet ej ännu tagits i kommunstyrelsen.
8. Status på TO-DO-listan: Vi gick igenom. Att göra: Topplandningsjakten, Etiketter till skumpan,

beställa nya klistermärken.
Det blev inget KM. PPC:n är däremot igång och 1.an, 2:an och 3:an där blir då samtidigt
Klubbmästare. Patrik skriver om detta på hemsidan.
F.ö kan allt som ska till hemsidan mailas till Brett.
9. Styrelsen fattade beslut om att officiellt godta de beslut som fattats via kommunikation på fb
gällande fb-policy, flygkrav sommar samt inbetalning av medlemsavgiften. Jonas ska lägga ut
info på hemsidan angående hur man betalar sin medlemsavgift.
Vi talade också om att det är viktigt att det skrivs på hemsidan och på fb om det som görs i
klubbens regi och av medlemar. Skriv om tävlingar, resultat, resor och aktiviteter!
Brett ska ta bort Klotterplanket på hemsidan, där ändå ingen skriver. I stället kan vi där anteckna
alla utmärkelser under året. På årsmötet ska vi fira! Fb ersätter klotterplanket.
Mikael har beställt nya sommardäck till bussen.
Han har också lämnat båtmotorn på service. Det kommer att kosta ca 600 kr.
10. Mötet avslutades.

