CPS Styrelsemöte 27 maj 2020, Ringsjö Strand/Hörby
Närvarande: Lars Georgsson, Roger Jönsson, Mårten Persson, Jonas Rembratt, Pierre Rosén
1) Mötet öppnas, val av ordförande, Lars Georgsson
2) Val av sekreterare: Jonas Rembratt.
3) Rapport olika verksamhetsområden:
a)

Klubben behöver en lista på vinschförare och startledare inom CPS som är villiga att hjälpa till vid
vinschning.
b) Paramotor: Förslag att göra en ”Fly-In” i Kabusa under sommaren, och kanske starta en Mentorsgrupp där PM piloter kan träffas.
c) Vindmätare: Sydmätaren är flyttad från syd till strax innan Löderups Strandbad. Mätaren på Vik är
servad och flyttad (cementklumpen måste också forslas bort) till nytt ställe i Vik tillsammans med
Surfing Vik. Finns en nyinköpt vindmätare som eventuellt kan placeras i Vinslöv vid Hässleholms
Flygklubb.
d) Webb/hemsida. Styrelsen beslutade att påbörja arbetet med en ny hemsida för CPS under hösten
2020, lanseras våren 2021.
e) Säkerhetsinformatör: Rasmus Persson frånsäger sig gärna uppdraget, och styrelsen föreslår Jonas
Rembratt som ny säkerhetsinformatör för CPS.
4) Vinschfält, hur går vi vidare? Förslag från Anna Haddars. Hässleholms Flygklubb är intresserade av ett
samarbete med CPS gällande vinsch. CPS behöver ett utrymme i hangaren för att förvara en del utrustning,
flygradio, mm. Förslag att Anna Haddars, Lars Georgsson och Jonas Rembratt tar kontakt med
klubbordförande och bokar ett besök på flygfältet. Utfaller mötet väl så sänder styrelsen för CPS ett brev
med en förfrågan att använda/hyra fältet för vinschverksamhet, senast den 10/6 2020.
5) Mentorsgrupper: Jonas Rembratt har startat en grupp i Malmö med ca. 10 medlemmar, finns tre till fyra
mentorer med i gruppen också. Det vore bra om en mentorsgrupp bildas i NV Skåne, och även en PM
mentorsgrupp. Mentorgruppen bygger säkerhet, kultur och sammanhållning med skärmflygintresset som
grund.
6) Genomförda och kommande aktiviteter
a) Strandstädning 2 maj 09:00 – 13:00, samling Stigs Backe.
b) Avrostning skärmflyg, 2 maj 13:00 – 17:00
c) Flygställe-introduktion, diskutera förslag från L-G. Ven, Kåseberga, Hovs Hallar
d) Styrelsen beslutar att avvakta med klubbresor pga Corona? I pipeline ligger klubbresor till Ålleberg,
Brunstorp och Tallheden.
e) Flygställeintroduktion: De som ansvarar för resp flygställe bjuder in för introduktion
7) Gällande inköp av tandemskärm så måste drifthandboken uppdateras, samt besked gällande försäkring.
Jonas Rembratt kontrollerar försäkringsfrågan vid ev. personskada. Styrelsen be att klubben köper två
selar, nödskärmar och karbin samt servar/trimmar huvudskärmen.
8) Tema säkerhet: På Hammar och västra Skåne har besökande piloter flyget omdömeslöst och stört boende.
Viktigt att dessa piloter söker information om vilka regler som gäller.
9) Flygställeambassadör. L-G har undersökt möjligheter, återkommer med rapport till nästa möte.
10) Ekonomisk rapport. Klubben har runt 220.000:- i kassan.
11) Tid för nästa styrelsemöte kl. 18:00 onsdag 26 augusti 2020, Kåseberga (eller i närheten).
Vid Protokollet
Jonas Rembratt

