Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2019
Denna allmänna verksamhetsberättelse återger på ett övergripande sätt Club Parapente Syds arbete
under verksamhetsåret 2019 - 2020.

Styrelsens sammansättning
Styrelsens sammansättning Vid årsmötet i mars 2019 valdes Jonas Rembratt till ordförande och
Roger Jönsson till kassör. Som ordinarie ledamöter valdes Lars Georgsson, Pierre Rosén, Mårten
Persson och Lars-Gunnar Björkdahl. Som suppleanter valdes Niklas Sandgren och Daniel Ohlsson.
Övriga funktioner
Valberedning:

Peter Persson och Thomas Skoug.

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 verksamhetsåret har sex (6) stycken styrelsemöten hållits, varav ett var det konstituerande.

Ekonomi
Se separat årsredovosning.

Webbsidan
Webbgruppen har under året uppdaterat innehållet vid enstaka tillfällen.

Resor
Klubben genomförde under juni månad en mindre resa till Orsa för en helg med vinschutbildning och
för att träffa nya vänner i klubben "Dalmåsarna". Under helgen erövrades tre nya vinschbehörigheter
inom klubben.

Städning av stränderna
Klubben medverkade som vanligt i en uppstädning av stränderna runt Kåseberga den 5 maj.

Avrostning
Två avrostningstillfällen planerades men inget genomfördes p g a dåligt väder.

Groundhandlingseminarium
Helgen 24-25 augusti genomfördes ett seminarium på temat "groundhandling" med en inbjuden
instruktör från den danska klubben "Airwave Paragliding" - Essie Saadi. Ett tjugotal CPS-medlemmar
deltog.

Utbildningar
Klubben arrangerade den 26 oktober en COMP1 kurs med Rasmus Persson som kursledare. Totalt
erövrades fyra nya COMP1-behörigheter.

Vinschverksamhet
Främst beroende på vädret var klubbens vinschverksamhet låg även under 2019. Undertecknad
känner tll två vinschtillfällen under hela året.

Vindmätare
Under sommaren blev det allt tydligare att sensorn på Hammarmätaren blev allt mer otillförlitlig.
Tidigare under året införskaffades ytterligare en vindmätare, för att sättas upp på Ven som ju blivit
ett allt mer populärt flygställe. Mätaren bev dock liggande i väntan på slutgiltigt tillstånd från
markägare och slutligen prioriterades det att dess sensor behövdes på Hammarmätaren. Den nya
mätaren ligger f n utan sensor, i väntan på en ny placering.

Övrigt
I början av året framkom det att Länsstyrelsen planerade nya föreskrifter för Naturreservat Kullaberg,
där bl a skärmflyg skulle förbjudas. Klubben bildade en liten arbetsgrupp som skulle arbeta med
detta. Gruppen hade under året flera mail- och telefonkontakter med Länsstyrelsen samt gick in i ett
nätverk av andra intressenter, främst lokala aktörer ifrån nordvästra Skåne.
Kampanjen har varit framgångsrik så tillvida att de planerade föreskrifterna skjutits på framtiden.
Inget officiellt uttalande har ännu gjorts men mycet tyder på att Länsstyrelsen ger upp sina planer.

Jonas Rembratt

