Styrelsemöte Club Parapente Syd 30 November 2019
Närvarande: Pierre Rosén, Mårten Persson, Roger Jönsson, Lars Georgsson

1. Klubbens hemsida, uppdateras för sällan, Jonas, Peter & Christian är ansvariga,
styrelsen föreslår att föreningen satsar på en helt ny hemsida med Facebook och
Instagram koppling.
2. Ekonomi: Kalle berättade att det var inga större förändringar, runt 230.000:- i kassan
3. Ompackning nödskärm: Styrelsen förslår att ompackning sker vid ett tillfälle per år
och i samband med vinterns medlemsmöte.
4. Medlemsmöte: Styrelsen föreslår att årsmötet hålls söndagen den 8 mars 2020.
5. Inköp av Tandemutrustning till klubben. Styrelsen anser att det i dagsläget är för litet
intresse för att klubben ska uppgradera tandemutrustningen.
6. Aktiviteter 2020, Klubbresor, markhantering
7. Förberedelser årsmöte 2020, valberedning

Vid protokollet
Lars Georgsson

Medlemsmöte Club Parapente Syd 30 november 2019

1. Klubbens hemsida, uppdateras för sällan, Jonas, Peter & Christian är ansvariga,
styrelsen föreslår att föreningen satsar på en helt ny hemsida med Facebook och
Instagram koppling.
2. Ekonomi: Kalle berättade att det var inga större förändringar, runt 230.000:- i kassan
3. Licensuppdatering 2020, andra helgen i december öppnas det upp för registrering.
4. Ompackning nödskärm: Styrelsen har beslutat att ompackning sker vid ett tillfälle per
år och i samband med årsmötet.
5. Medlemsmöte: Styrelsen föreslår att årsmötet hålls söndagen den 8 mars 2020.
6. Information av Pierre Rosén från det senaste intruktörsmötet. Finns tankar på att låta
de som är P1 kan vara behjälpliga vid t.ex balansering. Motiveringen är att de ska
kunna hjälpa till.
7. Inköp av Tandemutrustning till klubben. Styrelsen anser att det i dagsläget är för litet
intresse för att klubben ska uppgradera tandemutrustningen.
8. Klubbresor 2020, Olleberg eller Lökken med start i maj, t.ex Kristi Himmelsfärd kan
vara intressant. Kroatien Magarksa där det går bra att hangflyga och även flyga XC.
Finns lokal instruktör. Även Baltikum där Fenix från Stockholm flög i somras, eller
Wasserkuppe i norra Tyskland.
9. Groundhandlingen med Essie i somras var riktigt lärorikt, kontakta Essie för att
kunna göra två utbildningstillfälle så att alla får en chans att var med, varav det ena
tillfället är för nybörjare.
10. Klubbkväll på Bishop Arms, genomfördes i oktober, bra tillfälle att snacka flyg inom
klubben. Mats skickar till nästa tillfälle.
11. Klubbens vinchverksamhet, problem med att få tag i vinchinstruktör.
12. Övriga punkter: Kallelsen till årsmötet följer inte stadgarna, trots beslut på årsmötet.
Stadgarna måste ändras enligt årsmötets beslut. Enligt stadgarna ska kallelsen
tillsändas medlemmen, förslagsvis via email. OBS, mycket viktigt att medlemmarna
uppdaterar sina uppgifter via förbundets hemsida.
Vindmätarna behöver en översyn, de visar tyvärr fel allt för ofta. Mätaren i Hammar visar
tyvärr allt för ofta fel. Klubben beställde en ny vindmätare i våras som ska stå på ön Ven,
men av olyckliga omständigheter så blev paketet aldrig uthämtat på Posten. David

Bengtsson håller på och undersöker varför vindmätaren på Hammar visar fel.
Vindmätaren i Kåseberga är inte monterad på optimal plats, måste flyttas till en bättre
plats ( visar bara rätt vind när det blåser sydligt.) Magnus Wilson ansvarar enligt
stadgarna för Kåseberga och Hammar, även Mona och Anders Larsson är behjälpliga.
Klubbens mentorsystem är mycket uppskattat av nya medlemmar och förslaget är att
systemet fortsätter framledes.

Vid protokollet
Lars Georgsson

