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Motion avseende subventionerade flygresor inom norden 
Av: Algut C Cole 
Datum: 2021-03-06 
 
Att klubben subventionerar resekostnader samt enklare boende för flygresor inom Norden. 
 
Kostnader för bränsle, tåg, buss, hyra av minibuss, campingavgifter, och/eller enklare 
gemensamma boenden täcks vid uppvisande av kvitto. 
 
Krav är att minst 6st piloter deltar. 
Självfallet är målet och önskan att betydligt fler deltar. 
 
Allt sker enligt FHM rekommendationer. 
 
Styrelsen yrkar på avslag 
Motivering 
Systemet finns redan. 
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Motion avseende klubbidrag för genomförd SIV-kurs 
Av: Erik Ohlson 
Datum: 2021-03-06 
 
Förslag om bidrag på 1000 kr till medlemmar som genomför godkänd säkerhetskurs, SIV. 
Förslagsvis allokeras budget om cirka 15.000 kr per år. 
 
Jag föreslår detta för att uppmuntra och främja säkerhetstänk bland CPS medlemmar. 
 
Styrelsen yrkar på bifall 
Motivering 
Motionen är detaljerad och konkret och vi tror att detta skulle kunna leda till att fler 
medlemmar överväger att förbättra sina färdigheter via en säkerhetskurs. 
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Motion avseende klubbidrag för genomförd SIV-kurs 
Av: Jens Falk 
Datum: 2021-03-07 
 
Att stötta SIV verksamhet genom bidrag med 1000kr per medlem och år vid deltagande på 
SIV/Acro kurs. 
 
Det "projektbidrag" som idag kan sökas via förbundet på enbart 500kr är alldeles för 
omständigt och tar för lång tid. De som orkar kan söka även detta.  
 
Mvh Jens 
Styrelsen yrkar på bifall 
Motivering 
Se motion tidigare motion om exakt samma förslag. 
 
*fotnot: SSFFs bidrag är 1000kr, inte 500kr 
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Motion avseende gemensam klubbresa 
Av: Mikael Karlsson 
Datum: 2021-03-06 
 
Hej CPS:are 
  
Jag förslår att en del av CPS kassa används till en gemensam flygresa ( kanske i två omgångar 
för att ge fler chansen att följa med ). 
Förstår att pandemin omöjliggör det innan sommaren men till hösten borde det vara möjligt 
om vaccinet är på plats. Behöver inte 
Var långt ner i Europa utan det räcker bra med tex att ta sig över på andra sidan sundet, 
eller varför inte någonstans i Sverige. Att 
klubben hade sponsrat något sådant hade varit mycket uppskattat tror jag. På kontot gör 
pengarna absolut ingen glad ( men än banken förstås ) .  
  
Jag föreslår att klubben införskaffar en riktig ställning så att man på ett bra och naturtroget 
sätt kan provhänga in sina köpta selar, och som även fungerar att provhänga sin paramotor 
i. Ett par snören i taket är absolut inget att föredra och absolut inget som ger rättvisa hur 
flygläge känns. 
  
Allt gott/ 
  
Bästa hälsningar 
  
Mikael Karlsson 
Fond –och Försäkringsförmedlare 
Svenska Försäkring & Kapital AB 
Lärkgatan 5 A 
262 32 Ängelholm 
 
Tel +46(0)42-4001420 
Mobil +46(0)732-686771 
Orgnr: 556689-7939 
www.svenskaforsakring.se 
 
Styrelsen yrkar på avslag 
Motivering 
Som motionen är formulerad kan den tolkas som att styrelsen åläggs att arrangera en till två 
klubbresor per år. Klubbresor bör initieras och arrangeras av drivande medlemmar i eller 
utanför styrelsen. Klubben subventionerar redan sådana evenemang. 
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Motion avseende klubbarrangerad PM-träff 
Av: Mikael Karlsson 
Datum: 2021-03-07 
 
Jag tycker att klubben skall arrangera en pm-träff ( inte bara för klubbmedlemmar ). Det 
flygs så mycket 
pm i Skåne sedan ett par år tillbaks och då känns en pm-träff naturlig. Idag arrangeras denna 
typ av träffar 
på olika ställen i Sverige ( ofta långt att åka ) och det vore kul att få visa upp våra 
flygområden för andra. 
  
Allt gott/ 
  
Bästa hälsningar 
  
  
  
Mikael Karlsson 
Fond –och Försäkringsförmedlare 
Svenska Försäkring & Kapital AB 
Lärkgatan 5 A 
262 32 Ängelholm 
  
  
Tel +46(0)42-4001420 
Mobil +46(0)732-686771 
Orgnr: 556689-7939 
www.svenskaforsakring.se 
 
Styrelsen yrkar på avslag 
Motivering 
Detta är ett bra förslag, och absolut något som kan drivas i den föreslagna PM-kommittén. 
Däremot menar vi att det vore ett misstag att ålägga styrelsen att arrangera namngivna 
evenemang. Klubben kommer subventionera detta men det bör drivas av medlemmar i och 
utanför styrelsen. 
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Motion avseende Paramotorträff i Skåne 
Av: Martin Jönsson 
Datum: 2021-03-07 
 
Hade varit trevligt med en motorträff här i söder för att samla alla så man får ett ansikte på 
varandra och träffas för ett par flygdagar med grillning eller dylikt.  
 
Bor i Ängelholmstrakten.  
 
Vänliga Hälsningar  
Martin Jönsson 
Mob. 0733-207700 
 
Styrelsen yrkar på avslag 
Motivering 
Detta är ett bra förslag, och absolut något som kan drivas i den föreslagna PM-kommittén. 
Däremot menar vi att det vore ett misstag att ålägga styrelsen att arrangera namngivna 
evenemang. Klubben kommer subventionera detta men det bör drivas av medlemmar i och 
utanför styrelsen.  
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Motion avseende vinschens slumrande tillvaro 
Av: Mårten Persson 
Datum: 2021-03-07 
 
Tillsätt en kommitté för att få igång vinschverksamheten.  
Lämpligen en representant från styrelsen och några intresserade och drivande medlemmar 
utanför styrelsen i en grupp. 
Om inte punkt 1 ger resultat försök hitta en kommersiell aktör att ta över vinschen och på så 
sätt driva  
fram skolning och vinschverksamhet. 
 
Målsättning:  
Få igång vinschverksamheten genom att aktivt leta efter lämplig mark för ett vinschfält. 
Knyta instruktör/instruktörer till sig som vill utbilda i behörigheten, om inte intresserade 
finns inom CPS tillfrågas utomstående instruktörer. 
Organisera vinschgrupper som ansvarar för att det vinschas när väder och vind tillåter. 
Vinschning även på tidpunkter då det inte är termiskt så att elever både kan utbildas och 
träna i lugna förhållande. 
  
Med Vänliga Hälsningar 
Mårten Persson 
  
Telefon vx: 044 – 590 51 00 
Mobil: 0709-670 783 
  
E – post:    mp@jfkab.com 
  
Besöks/Postadress: 
Industrigatan 36 
291 36 Kristianstad 
 
Styrelsen yrkar på bifall 
Motivering 
Detta är ett bra förslag som vi tror kan gynna vinschverksamheten i klubben. 
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Motion avseende att utveckla motorflyget och underlätta för nyutexaminerade att 
komma igång 
Av: Mårten Persson 
Datum: 2021-03-07 
 
 
Tillsätt en kommitté för paramotorverksamheten.  
Lämpligen en representant från styrelsen och några intresserade och drivande medlemmar 
utanför styrelsen i en grupp. 
Huvuduppgiften blir att förse styrelsen med förslag och information, samt vara behjälpliga 
med fältfrågorna och övrigt som berör paramotor. 
Gruppen kan även hjälpa till att anordna en träff per år där alla motorflygare bjuds in.   
 
  
Med Vänliga Hälsningar 
Mårten Persson 
  
Telefon vx: 044 – 590 51 00 
Mobil: 0709-670 783 
  
E – post:    mp@jfkab.com 
  
Besöks/Postadress: 
Industrigatan 36 
291 36 Kristianstad 
 
Styrelsen yrkar på bifall 
Motivering 
Detta är ett bra förslag som vi tror kan gynna paramotorverksamheten i klubben. 
Kommittén kan också arbeta med förslag som uppkommit i andra motioner, såsom PM-
träffar, inflrskaffande av PM-fält o s v. 
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Motion avseende arrendering av motorfält 
Av: Mårten Persson 
Datum: 2021-03-07 
 
 
Eftersom CPS har många medlemmar som är motorflygare föreslår jag att CPS arrenderar 
och bekostar tre officiella motorfält inom CPS upptagningsområde. 
Detta eftersom det inte är helt enkelt för alla att få kontakt och utverka tillstånd av 
bönder/kommuner som har lämplig mark. 
Tillgång till officiella fält skulle också underlätta för nyutexaminerade att komma in i 
gemenskapen och utvecklas i sin flygning. 
Dessa fält skall vara öppna och tillgängliga för CPS medlemmar och information om dessa 
skall finnas på www.cps.to  
 
Ett fält i nordvästra Skåne.  
Motivering: Avstånden inom upptagningsområdet stora och detta fällt kunde underlätta för 
den grupp av motorflygare som redan är etablerade i området. 
Ett fält i nordöstra Skåne. 
Motivering: Avstånden inom upptagningsområdet stora och detta fällt kunde underlätta för 
den grupp av motorflygare som redan är etablerade i området. 
Ett fält i närheten av Kåseberga. 
Motivering: Det kommer inte att vara långsiktigt hållbart att förlita sig på Kabusa som vi 
lånar av försvaret utan egentligt tillstånd. 
Lokala instruktörer använder området för platsbunden skolning och många av de 
utexaminerade återvänder till fältet de känner. 
Detta fält skall även kunna användas av kommersiella aktörer inom klubben för skolning. 
  
Lämpligt kan vara att kontakta modellflygklubbar för samarbete samt fråga de etablerade 
motorflygarna som har tillgång till fält om dessa kan upplåtas som officiella CPS fält. 
. 
  
Med Vänliga Hälsningar 
Mårten Persson 
  
Telefon vx: 044 – 590 51 00 
Mobil: 0709-670 783 
  
E – post:    mp@jfkab.com 
 
Styrelsen yrkar på avslag 
Motivering 
Detta är ett bra förslag, och absolut något som kan drivas i den föreslagna PM-kommittén 
men styrelsen kan inte ges i uppdrag att i detalj upphandla/arrendera PM-fält enligt 
förslaget.  
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Motion avseende Initiativ att öka intresset för paramotorflygning. 
Av: Mårten Persson 
Datum: 2021-03-07 
 
Klubben bör köpa in en komplett paramotorutrustning lämplig för tandemflyg (trike). 
Denna kan även användas för träning och licensiering av nya tandempiloter. 
Utrustningen skall även vara tillgängliga för att ge intresserade möjligheten att till 
självkostnadspris och utan tidsbokning få uppleva vad paramotorflygning innebär. 
 
En annan viktig del är att arbeta för sammanhållningen inom klubben samt toleransen från 
allmänheten. 
I detta arbete kan tandemtriken betyda mycket. 
Lokalbefolkningen kan få prova på och sedan kanske ha större förståelse och till och med 
uppskatta vår verksamhet mer. 
Klubbens medlemmar som ej flyger PM samt familjemedlemmar kan prova på, detta ger en 
bättre sammanhållning. 
Triken skall också ses som ett naturligt inslag i framtida träffar arrangerade av CPS. 
 
Personligen tror jag starkt på att klubben såväl som sporten skulle gynnas av denna 
investering. 
Förslag på utrustning är en trike avsedd för tandem, motorskärm, hjälmar samt nödskärm. 
 
Slutligen tvivlar jag på att ett sådant beslut skulle påverka sportens näringsidkare negativt 
då ingen i nuläget flyger PM-tandem. 
Näringsidkare inom klubben skulle också kunna hyra ekipaget för introduktion på PM-kurser 
  
Med Vänliga Hälsningar 
Mårten Persson 
  
Telefon vx: 044 – 590 51 00 
Mobil: 0709-670 783 
  
E – post:    mp@jfkab.com 
  
Styrelsen yrkar på avslag 
Motivering 
Motionen skulle innebära stora kostnader för inköp och underhåll. Det är också oklart hur 
sådan dyr utrustning skulle hanteras och underhållas, eller hur betalningsansvar skulle 
fördelas när utrustningen skadas av enskilda medlemmar. 


