Protokoll årsmöte 2015
Årsmötet hölls den 21/3 2015 kl 12.00 på Brandstationen i Ystad.
1.

Mötet öppnades av föreningens ordförande

2. Lars Agnas valdes som mötesordförande
3. Peter Persson valdes till mötessekreterare.
4. Kristofer Sarstedt, Helen Kilström valdes till justeringsmän tillika rösträknare för
mötet.
5. Mötet godkände att mötet utlysts i behörig tid och att det var beslutsmässigt.
6. Föredragningslistan fastställdes.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
Lars drog snabbt vad som hänt i klubben under 2014.
8. Genomgång av kassarapport och revisionsberättelse.
Magnus Wilsson föredrog revisionsberättelsen.
9. Fråga om styrelsen ska beviljades ansvarsfrihet.
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
10. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter.
Mötet valde och godkännde följande styrelse.
Ordförande Lars Agnas
Kassör
Roger ”Kalle” Jönsson
Ordinarie
Roland Fransson
Ordinarie
Niklas Sandgren
Ordinarie
Kristoffer Sarstedt
Ordinarie
Peter Persson
Suppleant Jonas Flyghagen
Suppleant Thomas Hjertman
11. Val av två revisorer och suppleanter för dessa.
Mötet valde Magnus Wilsson och Hans Lindau som revisorer.
Mötet beslutade att inte välja revisorssuppleanter och att ta bort revisors suppleanter
ur stadgarna. Ändringen skall klubbas ytterligare en gång nästa årsmöte.
12. Val av valberedning
Mötet väljer Pierre Rosen och Sebastian Persson.

13. Övriga eventuella val:
Web grupp
Mötet väljer Christian Westergren, Peter Persson och Magnus Wilsson.
Val av ombud till SSFFs och Flygsportförbundets årsmöte 2016.
Helen Kilström åker till flygsportförbundets årsmöte 2016.
Valberedning Skånes flygsportförbund
Inget val.
Representant Skånes flygsportförbund
Mona Ezzelarab valdes på mötet.
14. Fastställande av medlemsavgift för 2015.
Medlemsavgiften beslutades till 300kr.
14. Motioner till årsmötet.
Inga motioner inlämnade.
15. Övriga frågor
Årets fest
Beslutet lämnades till styrelsen. Förslag på två fester (vinter/sommar)
lämnades. Gärna någon tid då vår klubbens medlemmar inte är på
semester.
Tävlingar
Lars berättade om tänkta klubbtävlingar på vinsch och hang under
säsongen.
Nödskärmsompackning
Nödskärmsompackning skall hållas till hösten.
Avrostningsträff
Kristoffer S håller i en avrostning för klubbens alla medlemmar. Peter
lämnar medlemslista med nya medlemmar till Kristoffer S.
Hemsidan
Peter informerade om läget och att klubben nu har alla uppgifter som
behövs för att ta hand om hemsidan på ett bra sätt. En domän med
ändelsen .se kommer köpas in för att komplettera den nuvarande .to
domänen. Båda kommer fungera tills vidare.
Webbgruppen ges ansvaret att ta hand om detta.
Vinschverksamheten, prissättning
Sven får ett vinschkort av klubben som är giltigt i 2år. Detta för ett fint
utfört arbete i klubben under åren som kassör.
Prissättning årskort 2015 600kr/år, 30kr/drag detta billiga pris för att
stimulera den gnista vi har i klubben.
Vi skall hålla ett uppstartsmöte för att diskutera igenom årets verksamhet

med fokus på att göra verksamheten ännu säkrare.
Bommen
Helen föredrog turerna runt bommen i Hammars by. Tyvärr har
boomgruppens ansträngningar ännu inte gett någon utdelning och nya
angreppssätt tas fram.
Information i ärendet hittas löpande på klubbens facebooksida.
Vindmätarna
Klubben har nu 4 nya vindmätare. Ytterligare mätare är beställda och skall
placeras i Hässleholm, Ravlunda och Ålabodarna.
Förslag lades fram att vi kan fråga hängflygarna om de vill bidra till
driften av någon mätare.
Radio
Magnus berättade om ny frekvens för Skärmflyg som Post och
Telestyrelsen tagit fram. Här skall vi slippa störningar. Mer info kommer
när beslut är taget.

