
 Årsmötesprotokoll för Club Parapente Syd, Hörby 2022-03-19 

 1. Årsmötet öppnades av Lars Georgsson som hälsade alla välkomna. 

 2. Val av ordförande‚ Lars Georgsson, val av sekreterare Pierre Rosén och val av två 
 justerare av årsmötesprotokollet blev Algut Cunningham Cole och Robert Rosberg 

 3. Mötet beslutade att det var behörigt utlyst 

 4. Styrelsens verksamhetsberättelse redogjordes av Pierre Rosén; 
 A.  Klubbresor har genomförts till Ålleberg, Ven och Kåseberga 
 B.  Klubbens nya tandemskärmutrustning har använts flitigt av några medlemmar 
 C.  Styrelsen har haft 4 möten 
 D.  Förra årsmötet genomfördes digitalt med 35 mötesdeltagare 
 E.  Klubben har ombesörjt nödskärmsompackning med rabbatter till kommersiella 

 aktörer eftersom ingen ”egen” nödskärmsompackning kunde ske pga Covid 19 
 F.  Styrelsen har tagit fram en ny hemsida som släpptes 19/3 
 G.  Styrelsen har tagit fre, ett nytt klubbfält för paramotorpiloter i Hilleshög. 
 H.  CPS har nu ett nytt avtal med Sturup för att kunna flyga på vinchfältet 
 I.  Styrelsen har tillsammans med Trisse lyckat få fram ett nytt bra vinchfält i Brandstad 
 J.  Klubben har haft två tillfällen för utbildning av startledare och vinchoperatörer. 
 K.  Klubben har haft strandstädning i Kåseberga och Hammarsbacka 

 5. Inkomna motioner behandlades av årsmötet‚ 
 A.  Mikael Karlssons motion om container fick avslag 
 B.  Mikael Karlssons motortställning fick avslag 
 C.  Mikael Karlssons mail om fler klubbresor kunde inte tolkas som en motion av 

 årsmötet 
 D.  Algut Cunningham Coles motion om bidrag för instruktörskurs fick avslag 

 6. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet 

 7. Valberedningen förslag på styrelsen var sittande som godkändes av mötet. 

 8. Mötet valde ny valberedning Tony Helinsky och Memed Borcak 

 9. Val av revisorer blev sittande Hans Lindau och Magnus Wilson 

 10. Mötet fattade beslut att styrelsen utser representant till SSFF möte 

 11. Fastställande av medlemsavgiften till 350kr 

 12. Övriga frågor flyttades till diskussion efter årsmötet 

 13. Mötet avslutades 

 Pierre Rosén 
 Sekreterare, Club Parapente Syd 


