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Protokoll – CPS-styrelsemöte 8/2 hos Sven Ahlborg
Närvarande: Sven Ahlborg, Lars Agnas(ordf.), Anette Lantz, Pierre Rosén, Klas
Billing, Roger "Kalle" Jönsson
Anmält förhinder: Roland Fransson, Christian Bengtsson
◆

◆

Genomgång av dagordning och förgående protokoll.
Förgående protokoll saknas! Dagordningen godkändes och Lars och Sven
önskade alla välkomna med kaffe och kaka
.
Resor/aktiviteter 2014
Det kommer att bli två resor i klubben regi i år.
The Denmark Adventure trip 2014 som kommer att gå den 23-27 juli.
Ansvarig. Klas Billing, Pierre Rosén och Magnus Wilsson
The Åleberg/Gränna tour 2014 som kommer att gå vid nationaldagen.
Ansvarig. Lars Agnas och Roger Kalle Jönsson.
Övriga aktiviteter som klubben tycker är fiffiga och är med och sponsrar är
Livräddningskurs/trädklättring.
Ansv. Anna Hadders. Lars kontaktar henne om detta.

◆

Uttalande om flygförbud i Skåne
Klas skriver ihop något och skickar till styrelsen för godkännande och
sedan ut på hemsidan. Klart den 16/2

◆

Valberedningar.
Vi har nominerat Rasmus Persson och Magnus Wilsson som valberedning
för CPS och kommer kontakta dem om detta.
Ansvarig Lars Agnas.
Valberedningen för förbundsstyrelsen är på god väg och alla är glada.
Ansvarig. Lars Agnas och Roger Kalle Jönsson.

◆

Licenshantering i CPS.
Det nya systemet med att licenshanteringen är lite oklar när det gäller
studentkorten. Blanketten från förbundet behöver revideras eftersom den
kräver en påskrift av klubben för att bli godkänd. Lars kollar med förbundet
om ändring på blanketten.

◆

Stödmedlemskap i CPS. Klas kollar med kansliet om man kan lägga upp
en sådan post i förbundets system.
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◆

Idrott online/medlemsregister. Anette skickar inlogg till Klas så han kan
titta på klubb online och fortsätta jobba med det.

◆

Årsmöte 2014
Årsmötet kommer utlysas till den 29/3 . Klas kollar lokal.

◆

Övriga frågor

◦

Saknade protokoll !
Deadline den 14/2 för ansvariga att hitta dessa så de kan publiceras på
hemsidan. Skickas till Klas.

◦

Da Fest 2014
Styrelsen beslutade att det inte blir någon sommarfest nere i Kåseberga i
klubbens regi i år. För mycket jobb för det lilla intresset som har visats av
medlemmarna de senaste åren. Vi lägger den energin på danmarksresan
istället där det kommer vara klubbfest "light".

◦

Klubbtävling 2014.
Det finns en önskan att ha klubbmästerskap i år och styrelsen kommer
fråga Rasmus Persson om han skulle kunna spåna ihop något lämpligt om
detta.

◦

Strandflaggor.
Pierre kollar pris till nästa styrelsemöte.

◦

Klubblokal.
Klas kommer att kontakta ALE IF och utreda ifall det kan finnas en lämlig
samarbetsform som gagnar båda klubbarna.

◦

Hemsidan.
Det kommer en ny sida på CPS med alla regler som man som medlem i
CPS ska ha kännedom av. Det finns några lokala regler i Skåne som vi
som klubb har träffat med tex drakflygarna och länsstyrelsen i Skåne.

◦

Compkurs. Det är inget dom klubben sponsrar utan det är upp till var och
en att kontakta behörig utbildare. I CPS finns Rasmus Persson med
behörighet att utbilda till comp 1
.
SSFS årsmöte i Göteborg kommer Lars Agnas och Anette Lantz
representera CPS och redovisa valberedningens arbete.

◦

Nästa möte
Nästa möte för styrelsen den 6/4 kl.16:00 hemma hos Klas som skrev protokollet.

Sidan 2 av 2

