Styrelsemöte Club Parapente Syd
2021-01-06 (digitalt via Google Meet)
Närvarande:
Lars Georgsson (ordförande)
Roger Jönsson (kassör)
Jonas Rembratt (sekreterare)
Lars-Gunnar Björkdal (ledamot)
Mårten Persson (ledamot)
Niklas Sandgren (suppleant)
Mötets öppnande
Lars Georgsson önskade alla välkomna och inledde mötet
1) Val av ordförande
Lars Georgsson valdes till mötesordförande.
2) Val av sekreterare
Jonas Rembratt valdes till mötessekreterare.
3) Vinschfält, rapport Lars & Niclas
Lars avrapporterade situationen. I nuläget ingen som driver.
Diskussion runt alternativ till nytt fält. Kalle ska prata med bonden i Brandstad. Även
diskussion kring möjlig klubbresa till Lenavinschen. Lars G. åtog sig att prata med Eslövs
flygklubb.
Niklas pratar med Christian B. om kurs i vår/sommar.
4) Mentorsgrupper: Jonas Rembratt initiativtagare till ”CPS Träning”, och även lyckats få
LOK-bidrag.
Jonas avrapporterade sommarens/höstens aktivitet. Diskussion om fler mentorer som kan
tänka sig att driva mentorsverksamhet runt t ex Helsingborg och Kristianstad.
Förslag på att skaffa in begagnade skärmar för att användas inom mentorsverksamheten
diskuterades.
Jonas ber medlemmarna om att donera/sölja billigt om de kan.
5) Genomförda och kommande aktiviteter
a) Flygställe-introduktion, nytt försök 2021.
Ven: Lars Agnas
Örenäs: ?
Lernacken: Jonas R.
Laröd: Anders Westcoast?
Kåseberga/Hammar: Pierre
Vik: Niklas
Ravlunda: Kalle
Höganäs: ?

Mölle: ?
b) Förslag på klubbresor 2021 t.ex. Lökken, Ålleberg, Brunstorp och Tallhed.
Niklas pratar med Rydefjärd om resa till Vättern i vår/sommar
Förslag på flyghelg i Kåseberga med övernattning. Formatet bordlades till nästa möte.
c) Kommande aktiviteter
Strandstädning planerad till den 8/5. Niklas ordnar ett arrangemang med sammankallande
och grillning.
Nödskärmsompackning: Förslag på att klubben sponsrar kommersiell ompackning med 100
kr/skärm. Skärmflyg Österlen rabatterar med 100kr (gäller enbart runda eller kvadratiska
kalotter - ej rogallo) t o m mars 2021. SkyAdventures ska tillfrågas om samma rabatt för CPS
medlemmar.
Årsmötet 2021 beslutades genomföras digitalt. Jonas kollar om CPS får låna GotoMeeting.
6) Genomföra inköp av tandemskärm Styrelsen köper in två selar, nödskärmar och karbin
samt servar/trimmar huvudskärmen. De gamla selarna och nödskärmar ska säljas och
viktigt att utrustningen förvaras på lämpligt ställe centralt i Skåne t.ex.
Kalle och Jonas ska rekommendera en lösning för styrelsen.
Lars kontaktar Algut för att utröna var utrustningen finns, och för att kunna skicka skärmen
på trimning.
7) Säkerhet och flygstörningar.
Diskussion kring årets olika händelser. Inga beslut fattades.
8) Ärende som finns hos SSFF och USK som gäller CPS medlemmar
Diskussion. Inga beslut fattades.
9) Ekonomisk rapport
Föreningen har mycket god ekonomi, främst p g a väldigt litet aktivitet under 2020.
10) Nya medlemmar CPS, info från HP
Roger rapporterade ca 170 inbetalda medlemmar i nuläget.
Jonas tar fram en trycksak som utbildarna kan dela ut efter en utbildning, för att snabbt
komma vidare och få kontakt med mentorer.
11) Översyn CPS stadgar
Diskussion. Inga beslut fattades.
12) Förslag från Mårten att CPS arrangerar en Paramotor-träff under våren 2021.
Mårten beskrev olika alternativ.
Niklas indikerade att han skulle anordna en träff men har inte tagit beslut. Han tar gärna
emot hjälp från andra klubbmedlemmar.
13) Tid för nästa styrelsemöte samt årsmöte.

Årsmöte: Förslag på söndagen den 14/3 klockan 16:00. Mötet kommer genomföras digitalt.
Nästa styrelsemöte den 10/2 klockan 18:30.
14) Övriga frågor.
Inga övriga frågor togs upp.
Avslut
Lars Georgsson tackade alla närvarande och önskade en god kväll

