
Styrelsemöte Club Parapente Syd  2018-02-10, Blentarps Byakrog


Närvarande:

Jonas Rembratt, Jonas Flyghagen, Lars Georgsson, Pierre Rosén, Roger "Kalle" Jönsson, Henrik 
Risberg

Frånvarande: Niklas Sandgren, Thomas Wigström, Christian Bengtsson, 


1.	 Mötets öppnande, Jonas R. valdes till ordförande.


2.	 Val av sekreterare: Lars Georgsson valdes till mötessekreterare.


3.	 Skyltar vid starten. Jonas har sänt text till Pierre på svenska och engelska, komplettera 
med QR-kod som hänvisar till en länk till CPS hemsida. Även en text om var man ringer vid 
olyckor, räddningsnummer, karta från Räddningstjänsten samt var de andra skyltarna finns på 
hanget.  En skylt vid var startplats, format 50 x 70 cm.  Komplettera med en skylt i Kåseberga 
som beskriver vad Skärmflyg är. Pierre återkommer med platsanvisning, troligen vid Pierre´s hotell.


4.	 Aktiviteter 2018: 


A.	 Den stora aktiviteten är ungdomslägret 9-10 juni som vänder sig främst till klubbens 
medlemmar mellan 15 - 20 år. I år är det en grundutbildning, och deltagarna betalar mat, boende, 
försäkring, startavgift själv. Marknadsföring på sociala media plus annons i Hypoxia.


B.	 En vinsch-kurs  kommer att genomföras 26-27/5, "Prova-på-vinsch" skall också 
genomföras" Christian och Niklas ansvarar, förslag att genomföra det i början på maj, förslag 
klämdagar i samband med Valborg/Första maj.


C.	 Två avrostningsdagar med grill, mm planeras till sista helgen i april 28-29/4 och 19-20/5.


D.	 Föreningsresa: Förslag att åka till Limfjorden/Lökken i 6-8 juli. Klubben bekostar hyrbuss, 
bränsle samt eventuella färje/brokostnader. 


5.	 Vinschning. Styrelsen anser att möjlighet att vinscha används för lite, fler borde vara 
intresserade av att vinscha och flyga termik. Styrelsen tar fram en åtgärdsplan hur klubben ska 
organisera vinschning 2018 med bättre information i god tid när det är vinschdagar, mm. 


6.	 Kommunikation med medlemmarna: Facebook är inte en optimal plattform för kalender, 
inbjudningar, mm. Förslag att istället använda sig av t.ex "Sportadmin", som är en plattform som 
många idrottslag använder.


7.	 Vindmätare, monterad och klar på Kullens fyr, Vik är inte uppe ännu, Sydmätaren är också 
klar. Observera; Sydmätaren kan visa fel när det blåser Sydväst för den ligger i lä. Eventuellt kan 
den flyttas till en bättre plats. För närvarande behåller klubben vindmätaren i Hässleholm, men 
den kan säljas till Hässleholm för 1000:-.


8.	 Årsmöte lördagen den 25/3 i Kåseberga, samling 13:00.


9.	 Övriga frågor: Hemsidan måste uppdateras, Pierre och Jonas R. undersöker om det finns 
en bätte teknisk plattform.


Vid protokollet: Lars Georgsson


Justeras: Jonas Rembratt


