STYRELSEMÖTE, ÅRE SKÄRM- OCH DRAKFLYGKLUBB
2015-09-23, kl 18.30, Holiday Club
Närvarande: Brett Simpson, Helena Burholm, Martine Eng, Jonas Höglund, Cecilia
Granerot, Mikael Kjellman, Patrik Nietlishbach
1.
Mötet öppnades.
2.
Styrelsen valde Martine Eng och Patrik Nietlishbach till justeringsmän jämte
ordföranden.
3.
Dagordningen godkändes.
4.
Ekonomi: Det finns drygt 170 000:- i klubbkassan. Väntar på ett plus i kontot; bla
spons, totalt ca 30 000:-. Inga obetalda skulder. Vi har fått en del stödmedlemmar
vilket är glädjande; 21 st har vi nu. Vi har 116 ”vanliga” medlemmar, vilket är
mindre än förra året.
Bilkontot ligger på plus minus noll och det är som det ska vara.
Se ekonomisk rapport i bilaga 1.
5.
Draklanda: Flaggorna (Jämtkraft) och linor är bytta.
Vi har inte haft någon översvämning i år. Dock har campare uppehållit sig vid vårt
fält, så Patrik och Cissi ska beställa en skylt där det bla ska framgå att camping ej är
tillåten på Draklanda. Alla medlemmar kan inkomma med synpunkter på vad som
kan finnas med på skylten. Tillstånd ska sökas för detta från Kommunen. Detta blir
ett ganska stort projekt.
Helena har pratat med ”Hund i Åre”angående rastning av hundar på fältet.
Flotten är upptagen för i år.
Det finns en ny glasruta till Klubbstugan som ska sättas in vid tillfälle; Mikael
Kjellman har koll på den.
6.
Starter: Vi har haft en arbetsdag då vi jobbade med 1000-metersstarten. Vi har
plattat ut, jämnat till, burit sten, lagt grästorv. Allt för att minska risken för olyckor.
Även vid stötta 4 gjordes förbättringar.
Martine ska undersöka om vi kan få EU-bidrag för 1000-metersstarten.
nästkommande arbetsdagar kommer att fortsätta prioriteras till starterna. Styrelsen

diskuterade diverse olika alternativ. Inkomna förslag till förbättringar av starterna
gicks igenom. Se bilaga 2.
7.
Styrelsen gick igenom ”Att-göra-listan” med pågående arbetsuppgifter och status på
övriga projekt.
8.
Fastställande av datum för årsmöte: Styrelsen beslutade att kalla till Årsmöte den
23/1 2016. Kallelse kommer samt närmare detaljer. Helena kollar var vi skulle
kunna hålla till.
9.
Övriga frågor: Vi har fått info från SISU. Läggs som bilaga 3 till protokollet.

10.
Mötet avslutades.
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