Verksamhetsberättelse Club Parapente Syd för året 2018
Denna allmänna verksamhetsberättelse återger på ett övergripande sätt Club Parapente Syds arbete
under verksamhetsåret 2018 - 2019.

Styrelsens sammansättning
Vid årsmötet i mars 2018 valdes Jonas Rembratt till ordförande och Roger Jönsson till kassör. Som
ordinarie ledamöter valdes Niklas Sandgren, Lars Georgsson, Pierre Rosén och Mårten Persson. Som
suppleanter valdes Lars-Gunnar Björkdahl och Daniel Ohlsson.
Valberedning:

Peter Persson och Sebastian Persson.

Övriga funktioner
Säkerhetsinformatör: Rasmus Persson
Vindmätargruppen:

Anders Nyberg (Ålabodarna & Hovs Hallar)
Roger Jönsson (Ravlunda)
Magnus Wilson (Hammar)

Vinschsamordnare:

Henrik Johnsson

Webbgruppen:

Peter Persson, Christian Westergren och Jonas Rembratt

Styrelsens arbetssätt
Under arbetsåret har fem (5) stycken styrelsemöten hållits, varav ett var det konstituerade.

Ekonomi
(se separat årsredovisning: http://www.cps.to/wp-content/uploads/2019/03/CPS-Årsredovisning2018.pdf)

Säkerhetsarbete
Ingen verksamhet har förekommit under 2018

Vindmätarna
Under året har en ny vindmätare monterats väster om Kåseberga (”Stigs backe”) varvid den tidigare
flyttades till Vik.

Vindmätargruppen har också utfört underhållsarbete på flera av de befintliga mätarna under året.

Vinschverksamheten
Under året organiserades endast två (2) vinschdagar, främst p g a dåligt väder. En vinschkurs
utannonserade och flera medlemmar registrerade sig men kursen kunde aldrig genomföras.

Webbsidan
Webbgruppen har under året uppdaterat innehållet vid enstaka tillfällen.

Nödskärmsompackning
Under verksamhetsåret har klubben arrangerat en nödskärmsompackning i Blentarps gymnastikhall.
Tillfället var också ett medlemsmöte.

Avrostning
Under våren 2018 arrangerades tre stycken avrostningstillfällen varav två för friflygare och en för
paramotorpiloter. Under dessa tillfällen utsattes också piloterna för litet enklare utmaningar.

Ungdomsverksamhet
Ett ungdomsläger har genomförts i samarbete med Svenska Skärmflygförbundet. Tolv unga piloter
ifrån olika delar av Sverige deltog och de flesta erövrade sina hangbehörigheter. Av totalt 9 anmälda
piloter gick sex stycken studentkurs och tre slutförde sin hangutbildning. Sju piloter blev godkända,
en pilot gjorde sitt prov vid ett senare tillfälle och en pilot godkändes inte.

Röjning på Vik
Klubben träffades i i början av april för att röja bort sly och taggbuskar på starten på Vik.

Städning av stranden
Klubben arrangerade en städdag i maj i samarbete med Ystad kommun.

Klubbresa
Klubben arrangerade en klubbresa till Lökken och Limfjorden i Danmark.

