
Protokoll för Club Parapente Syd, årsmöte 2021-03-28 
 
Årsmötet hölls digitals via ’Zoom’ med trettiofem deltagare 
 
1. Årsmötet öppnas.  
Lars Georgsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för årsmötet.  
Lars – ordf. 
Sekr – Jonas 
Justerare – Erik Ohlson & Algut C Cole 
 
3. Fråga om mötet behörigen utlysts.  
Diskussion. Email föreslogs i framtiden. Mötet ansågs behörigen utlyst. 
 
4. Fastställande av föredragningslista. 
Listan fastslogs 
 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse. 
Ordförande sammanfattade klubbens styrelse och verksamhet under året. 
Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig via klubbens webbsida (https://www.cps.to/wp-
content/uploads/2021/03/CPS-Verksamhetsbera%CC%88ttelse-2020.pdf).  
 
6. Kassarapport och revisionsberättelse. 
Roger ”Kalle” Jönsson (kassör) sammanfattade kassarapporten. Årsrapporten fanns 
tillgänglig på klubbens hemsida (https://www.cps.to/wp-content/uploads/2021/03/Cps-
A%CC%8Arsredovisning-2020.xlsx). 
 
7. Fråga om ansvarsfrihet.  
Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet  
 
8. Fastställande av antal ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen.  
Sittande ledamöter och suppleanter fastslogs. 
 
9. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen.  
Årsmötet antog valberedningens förslag för ny styrelse: 
Ordförande: Lars Georgsson  
Ordinarie: Roger "Kalle" Jönsson – (ett år kvar).  
Pierre Rosén – väljs på två år  
Erik Ohlsson – väljs på två år  
Niklas Sandgren – väljs på ett år    
Suppleanter: Peter Lord och Anders Larsson (båda väljs på ett år) 
 
10. Val av två revisorer och suppleanter för dessa. 
 Sittande revisorer (Hans Lindau och Magnus Wilson) valdes. Suppleanter har inte funnits 
och inga nya valdes. 
 
11. Val av valberedning. 
 Årsmötet valde Thomas Skoug och Jonas Rembratt som valberedning 



 
12. Val av ombud till årsmötena för Svenska Skärmflygförbundet och andra berörda 
förbund. 
Årsmötet gav styrelsen mandat att själva välja ombud till SSFF.   
 
13. Övriga eventuellt förekommande val. 
 Inga övriga val föreslogs 
 
14. Fastställande av medlemsavgift och tid för vilken denna skall gälla.  
Mötet beslutade fastställa nuvarande medlemsavgift till 300kr/år. 
 
15. Motioner och förslag från styrelsen.  
(Motionerna finns tillgängliga på klubbens hemsida: https://www.cps.to/wp-
content/uploads/2021/03/Motioner-Club-Parapente-Syd-2021-med-styrelsens-yrkande.pdf)  
 
Motion 1 - avseende subventionerade flygresor inom Norden (Algut C Cole) 
Årsmötet avslog motionen 
 
Motion 2 - avseende klubbidrag för genomförd SIV-kurs (Erik Ohlsson) 
Erik ändrade sitt yrkande till  
 
” Förslag om bidrag på 1000 kr till medlemmar som genomför säkerhetskurs, SIV. 
Förslagsvis allokeras budget om cirka 15.000 kr per år. Jag föreslår detta för att uppmuntra 
och främja säkerhetstänk bland CPS medlemmar.” 
 
Årsmötet biföll motionen 
 
Motion 3 - avseende klubbidrag för genomförd SIV/Acro-kurs 
Årsmötet avslog motionen 
 
Motion 4 - avseende gemensam klubbresa (Mikael Karlsson) 
Årsmötet avslog motionen 
 
Motion 5 - avseende klubbarrangerad PM-träff (Mikael Karlsson) 
Årsmötet avslog motionen 
 
Motion 6 - avseende Paramotorträff i Skåne (Martin Jönsson) 
Årsmötet avslog motionen 
 
Motion 7 - avseende vinschens slumrande tillvaro (Mårten Persson) 
Årsmötet biföll motionen 
 
Motion 8 - avseende att utveckla motorflyget och underlätta för nyutexaminerade att komma 
igång (Mårten Persson) 
Årsmötet biföll motionen 
 
Motion 9 - avseende arrendering av motorfält (Mårten Persson) 
Årsmötet avslog motionen 
 
Motion 10 - avseende Initiativ att öka intresset för paramotorflygning (Mårten Persson) 



Årsmötet avslog motionen 
 
16. Frågor från medlemmar till styrelsen och övriga förtroendevalda. 
Anna Hadders kommenterade att styrelsen bör titta på en digital mötesform som är lätt 
tillgänglig för alla medlemmar. 
 
Mårten Persson frågade om hur motionerna till SSFFs årsmöte bifallits/avslagits. Diskussion 
följde runt CPS motion om redovisning av incidenter.   
 
17. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutar behandla.  
Inga frågor väcktes eller behandlades  
 
18. Årsmötet avslutas.  
Lars Georgsson tackade alla deltagare och avslutade mötet. 
 
 
Protokollet justerat: 
 
 
 
 
 
 
Erik Ohlsson      Algut C. Cole 


