
 Agenda styrelsemöte CPS 24 oktober 2022 - distans 

 Närvarande: Niklas Sandgren,Roger Jönsson, Peter Lord, Erik Ohlson, 
 Anders Larsson, Lars Geist 

 1.  Val av Ordförande till dagens möte: Lars Geist 

 2.  Val av Sekreterare: Peter Lord 

 3.  Rapport från verksamhetsområden: 

 A.  Vinsch: Det saknas utbildade vinschförare och startledare i dagsläget. Behövs några 
 utbildningstillfällen så att det blir fler kunniga. Skulle också behöva en lista på vem 
 som är vinschförare och vem som är villig att utbilda. Styrelsen föreslår att vi tar nya 
 tag nästa vår, samt att medlemmarna i CPS får svara på en enkät gällande intresset 
 att vinscha. Förslag att ersätta vinschförare ekonomiskt från CPS. 

 B.  Paramotor: Fältet vid Helsingborg, Niclas kontaktar Mikael Karlsson för info om hur 
 fältet har använts. Styrelsen utvärderar året som gått, och hur framtiden ser ut. 

 C.  Vindmätare: Vik uppför sig lite konstigt pga av mobiltäckning, och Mölle har en 
 akustisk givare som kan uppföra sig fel. Felsökning kommer att ske, förslag att byta 
 givare till en vindflöjelgivare. Anders återkommer om hjälp behövs. 

 D.  Hemsida: Uppdatering gällande medlemmar i styrelse och protokoll behöver göras. Vi 
 behöver någon som engagerar sig om innehållet. Anders Larsson tar på sig att 
 uppdatera hemsidan tillsammans med Tony. 

 5. Mentorsgrupp 2022: Under 2022 är CPS relativ aktiv, i övrigt har det inte varit så hög aktivitet. 
 Förslag är att låta nya medlemmar i CPS få frågan om de vill har en mentor. Bra om vi kan få fram 
 vem som är nyutbildade studenter, Peter Lord, tar reda på hur vi kan få fram denna information, 
 förslagsvis genom Pierre och Niklas. Bra om det finns på CPS hemsida, samt att de kan få ett 
 informationsblad från CPS där det står vem de ska kontakta, presentation av klubben. Lars Geist 
 kontaktar Pierre Rosén om hur materialet ska se ut. 

 6. Genomförda och kommande aktiviteter: Städdag genomfördes i maj månad. Hemliga resan gick till 
 Kåseberga och  Ven i September månad. Fixarkväll med vinschen har också genomförts. Förslag att 
 genomföra en HLR utbildning i samband med ett medlemsmöte, förslag Magnus eller Thomas, förslag 
 att göra det i Kåseberga hos Ale IF, gärna i november månad. Lars Geist tar uppdraget och 
 återkommer. 
 Förslag att fira CPS 30-årsdag, kollar med Pierre och Niklas. 
 Förslag att göra en klubbresa till St. Andre i Frankrike under 2023. 

 7. Tandemskärmen används mycket, är alltid med på klubbflyg, mm. 

 8. Tema säkerhet: HLR kurs ska genomföras. En tråkig dödsolycka har skett på Ven i somras, trolig 
 hjärtinfarkt, samt en olycka i samband med tävling. Förslag att skriva mer på hemsidan vad gäller 
 säkerhet, berätta om dålig täckning på Kåseberga. Checklista vid olycka finns också. 
 Förslag att höja subventionering av SIV kursen från CPS. 

 9. Ekonomisk rapport: Per den 24/10 2022 har CPS 200 betalande medlemmar, och 2022 kommer att 
 gå plus om inget oförutsett händer. 



 10: Medlemsmöte, första hjälpen kurs? 

 10. Övriga frågor: 
 A.  Starten på Vik måste rensas upp igen, senaste gången var för 3-4 år sedan. Bäst är att göra 

 detta slutet på vintern, t.ex tidig mars månad 2023. 
 B.  Nödskärmspackning fungerar inte bra längre, det finns en mängd olika modeller, som alla ska 

 packas på sitt eget unika sätt. Bäst är att bjuda in till tre olika tillfällen, där lika skärmar packas 
 samma dag. 

 C.  Till nästa årsmöte tas nödskärmspackningen bort, och ersätts med en säkerhetsövning där 
 man får öva sig att slänga en attrapp nödskärm. 

 11. Nästa möte måndag den 5/12 2022, digitalt. 


