
 

Mötesprotokoll för CPS styrelsemöte 2015-05-23 
Mötet Hölls 18:00 i Kåseberga  

1. Mötet öppnades av föreningens ordförande Lars Agnas 
 
2. Lars Agnas valdes till mötesordförande 
    Peter Persson valdes till mötessekreterare 
    Kristoffer Sarstedt och Lars Agnas valdes till justeringsmän tillika rösträknare för mötet.  
 
3.  Status Ale IF 
CPS har nu ingått avtal med Ale If och vi kommer under ett år testa om detta är något för oss. 
Vi har nu tillgång till lokalen och fri camping för våra medlemmar. 
Vi beställer puck med kod. Styrelsen har koden och medlemmar som vill låna kontaktar 
styrelsen. 
Förslag på afterfly i lokalerna varje månad eller när vädret är fint. 
Kol och tändvätska skall alltid finnas tillgängligt i lokalen. Detta används och fylls på efterhand. 
Thomas fyller upp en rejäl omgång till att börja med. 
Nicklas sätter dit ett kylskåp där vi kan förvara lite läsk, korv mm. 
Kolla om vi kan få tillgång till printer eller liknande för att skriva ut protokoll och liknande. 
 
4.  Resor 
Thomas redogjorde för resan till Österrike vilken blev en succé. 
Han är eventuellt intresserad av att göra detta även nästa år. Styrelsen var positiva till att lämna 
mindre bidrag till eventuella klubbresor för att stödja utveckling och gemenskap bland klubbens 
medlemmar. Beslut tas från fall till fall. 
 
5.   Fest. Var när och hur. 
Två fester hålls i klubbstuga på Ale If. 
En Lördagkväll 22 eller 29 augusti med aktiviteter(Brännboll , flygning eller pingis) och sen 
middag i klubbstugan med knytkalas. Efter festen campar vi på campingen i en egen hörna.  
Bjud speciellt in motorflygare. 
 
6.   Nödskärmsompackning. 
Datum sätts senare. Hålls i Hörby under hösten. 
 
7.   Vindmätare status. 
3000kr säljs de befintliga för. 
Eventuellt en ny mätare till Vesan, Roland kollar. 
 
9.   Grinden vid Stig 
Grinden har lämnats öppen och vi skall därför bygga trappa över. 
Vi har en stor problematik vid parkeringarna vid startplatserna,  
Stigs Backe: Stig är väldigt positiv men är han det även i sommar när 30-50 bilar kommer 
ockupera hela gårdsplanen? 
Stora Hammarstarten: Även här blir det mycket bilar på sommaren och byborna kanske inte är så 
positiva. 
Vi borde kontakta margaretetorp (Gården bredvid Stig) för att diskutera möjlig användning av 
deras mark. 
 
10.  Övriga frågor 



Lars informerade om m.cps.to 
 
Kalle kollar Swischkonto till klubben. 
 
Roland kollar med motorträffen om klubben kan bidra på något sätt. 
 
Roland förde på fråga om klubben vill köpa ett stativ för att hänga upp selar och motorer. 2000kr 
exkl moms. Placeringen skulle i så fall vara utanför Ale If. Styrelsen ställde sig positiv till detta 
och lade beställning. 
 
11.  CPS bjöd styrelsen på middag. 
 
 
 
Lars Agnas    Kristofer Sarstedth 
Justerare 
 


