
 

Protokoll medlemsmöte 2015 
Årsmötet hölls den 21/11 2015 kl 13:30 i Lågehallarna Hörby. 

1.  Mötet öppnades av Lars Agnas 
 
2. Peter Persson var mötessekreterare. 
 
3. Lars drog snabbt vad som hänt i klubben under våren och sommaren. 

Bland annat att vinschverksamheten varit dålig pga dåligt väder men att ett 
sug på att flyga på vinschen finns i klubben. 

 
4. Klubben har köpt in en enkel abbrollvinsch som kan monteras på dragkrok 

efter bil eller på fyrhjuling. Detta görs för att se om vinschverksamheten skulle 
stimuleras om man var mer mobila och kan välja plats för flygning lite lättare. 
Faller det bra ut kanske verksamheten kan utvidgas. Annars kan vinschen 
säljas igen. 
Pierre Rosen ifrågasatte beslutet att köpa abbrollvinschen och om detta var 
väl förankrat.  
Peter Persson berättade att beslutet tagits i en enig styrelse efter 
tips/förfrågan från klubbmedlemmar. 
Anna Hadders föreslog vidare att vi borde testa att vinscha i Hässleholm. 
Anna tar på sig att kolla möjliga fält. 
Det uppkom fråga om denna vinsch lämpade sig för nybörjare. Lars Agnas 
svarade att det gjorde den när den testats och vinschförare var bekväma, 
men att den befintliga vinschen med fler linor var effektivare om man vill göra 
många drag. 

 
5. Pierre Rosen frågade om inte ett nytt fält lättare för nybörjare vore en bra idé?  

Trisse skall kolla nytt fält, senast 31/12-2015 men befintliga fältet behålls 
under 2016 eftersom det är för sent att säga upp nu. 
 

6. Helene Kihlström informerade om bommen i Hammars by. Mycket jobb har 
lagts ned och små framsteg har gjorts. Ystad kommun kommer eventuellt 
kunna ställa upp med fler parkeringsplatser i Hammars by och eventuellt även 
någon form av toalett. 
Helen Kihlström tog även upp problematiken som uppkommit med andra 
markägare vars mark används betydligt mer nu när bommen i hammar är 
stängd. Någon av ägarna/arrendatorerna har under sommaren uttryckt någon 
form av frustration för främst den kommersiella verksamhet som bedrivs på 
backarna utan att någon kontaktat eller frågat markägarna. 
 
Pierre Rosen och Mona Ezzelarab föreslog en julmiddag med markägarna. 
Senare kom man fram till att Julbord var för nära inpå men att vi borde bjuda 



in till en informationsträff under våren där vi bjuder in markägarna till 
informationsträff och senare middag på byakrogen. 
Mona kommer prata med markägarna Stig och Leif för att sondera intresset 
och 

 
Anna föreslår att vi informerar alla skärmflygare ang regler, smuts, skräp på 
hanget. Både genom vår egen hemsida, facebook och annons/artikel i 
Hypoxia. 

 
7. Markägaren Stig har frågat efter järnvägsräls för att bygga en färist. Trisse 

skall kontrollera om han har räls liggande. 
 
8. Nya medlemmar får ingen information från klubben när man först går med. 

Klubben får inte information när nya medlemmar registrerar sig utan ett 
välkomstbrev borde istället kunna komma från skärmflygsförbundet direkt 
efter registrering.  
Klubben skickar motion till förbundet om att välkommstbrev automatiskt skall 
skickas från förbundet. 
 

9. Anna Hadders föreslog en gemensam resa inom klubben för att göra SIV kurs 
under 2016. Anna skickar info till Peter Persson som lägger ut på hemsidan. 
 

10. Lars Agnas avslutade mötet. 
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