
Närvarande:  

Lars Geist 

Roger Jönsson 

Anders Larsson 

Peter Lord 

Erik Ohlsson anmält förhinder 

Ej närvarande: 

Niclas Sandgren 

Pierre Rosén  

Peter Lord åker till Säkerhetsmötet den 28/1 2023. Kolla med Jonas Rembratt om han vill följa med? 

Peter kontaktar Jonas Rembratt. 

Val av sekreterare: Lars Geist 

Vinsch, nya tag nästa vår. Hög ambition. 

Paramotor, avvaktar Niclas utredning. 

Vindmätare: Vik visar bättre väder, fungerar bra nuförtiden. Återkom om det är någon annan 

vindmätare som visar fel. Obs, inom kort så kommer det inte att finnas anonyma kontantkort, utan 

en fysisk person eller företag måste stå som innehavare. Styrelsen återkommer. 

Anders har uppdaterat hemsidan med namn med ansvarig respektive vindmätare, återstår att finna 

ansvariga för Kåseberga och Vik. 

Hemsidan är uppdaterad av Anders Larsson, nu är det rätt rätt styrelse samt att länkar, mm är 

uppdaterat. Hör av er till Anders Larsson om något annat ska uppdateras.  

Pris vinschning för klubbmedlemmar och gästande piloter kostar 300:-, fördelas lika mellan klubben, 

vinschoperatör och startledaren. 

Information gällande vinsch finns på FB, Messenger samt hemsida. 

Nödskärmsompackning  januari -  februari månad 

Jag kollade med Göteborgs klubben om kostnaden för deras nödskärmsluftning. De har betalat 

mellan 2500 och 3000 beroende på ev. lokalkostnad, för en kväll med 2 pass, 2×2 h. De har använt 3 

olika aktörer i Göteborgs området. Upplägget har varit att man samlas i grupper, ca. 8 - 10 st har jag 

för mig och sen visar instruktören på en av nödskärmarna och sen hjälps man åt 2 och 2 per skärm 

och gör det tillsammans under överseende av instruktören. 

Årsmötet föreslås vara hos Ale IF söndagen 23/3 2023 kl. 18:00 hybridmöte, kaffe & kaka. 

Lars Geist kontaktar förankra hos Pierre och Niclas och Anders Eriksson. Lokal finns. Styrbar en kväll 

(eventuellt), runda kalotter en kväll och fyrkantiga en kväll.  

Beslutades att ha URL-ändelsen “ to” i 25 år, dvs “www.cps.to” 

Licensförnyelse börjar tisdag 6 december 2022. 

Nästa styrelsemöte måndag 16/1 kl. 18:30, digitalt. 


