Protokoll för Årsmöte. Åre Skärm - och Drakflygklubb, 2016-01-23
Årsmötet hölls på Fjällporten, Duved
Närvaro: 26 medlemmar var närvarande. Se bilaga 1.
1. Upprop gjordes och röstlängd fastställdes.
2. Årsmötet öppnades.
3. Pär Jönsson valdes till mötets ordförande.
4. Helena Burholm valdes till mötets sekreterare.
5. Patrik Nietlisbach och Martine Eng valdes till justeringsmän att jämte ordföranden justera
protokollet.
6. Dagordningen fastställdes. Se bilaga 2.
7. Årsmötet fanns behörigen utlyst. Kallelse utgick en månad innan mötet. Önskemål fanns att få
kallelse också via mail och nya styrelsen gavs i uppdrag att ordna detta inför nästkommande
årsmöte.
8. Verksamhetsberättelsen lästes upp av klubbens ordförande Brett Simpson. Se separat bilaga,
nummer 3.
9. Ekonomisk rapport lästes upp; skriven av kassören Jonas Höglund men uppläst av Martine Eng,
med smärre tillägg och förklaringar. Se sparat bilaga, nummer 4.
10. Revisionsberättelsen skriven av Ernst Ebneter lästes upp av Martine Eng. Inga anmärkningar
rapporterades och årsmötet gav avgående styrelse ansvarsfrihet.
11. Medlemsavgift för 2017 fastställdes till 500 kronor genom röstning.
12. Antal ledamöter i styrelsen för klubben, exklusive ordföranden, fastställdes till 5 ordinarie + 2
suppleanter.
13. Ledamöter, som vid förra årsmötet valdes för två år, anmäldes. Mikael Kjellman och Helena
Burholm sitter sålunda kvar för ytterligare ett år.
14. Håkan Polanik valdes till Åre Skärm - och Drakflygklubbs ordförande, tillika firmatecknare, för
2016.
15. Val av ledamöter för 2016 gjordes genom sluten omröstning:
Jonas Höglund, 1 år
Patrik Nietlisbach, 1 år
Lars A Jonsson, 1 år

16. Val av suppleanter för 2016 gjordes genom sluten omröstning.
Martine Eng, 1 år
Pål Hammar Rognöy, 1 år
17. Lasse Nilsson valdes till ordinarie revisor för 2016.
18. Pernilla Cederlund valdes till ersättande revisor för 2016.
19. Val av valberedning gjordes:
Erik Willners, sammankallande.
Fredrik Lindholm
John Lindström
20. Inkomna motioner behandlades:
20.1 Förslag om att köpa en ny väderstation, från Brett Simpson. Se separat bilaga, nummer 5. En
diskussion hölls kring detta och olika varianter beaktades.
Årsmötets beslut: Årsmötet biföll motionen gällande tanken i den, men ej avseende detaljerna, och
gav den nya styrelsen uppdraget att ordna med bättre/mer vindmätning efter en analys, med
motionens budgetering.
Budget: 16000 kronor för utrustning + ca 1500 kronor/år för driften.
20.2 Förslag om att ge förbunden SSFF, SHF och FS vår klubbs fullmakt att föra vår talan i ärendet
kring gångbro mot Draklanda från VM-arenan (i VM-bolagets regi). Se bilaga 6. En diskussion
hölls och därefter gjordes en sluten omröstning vilken gav att Åre Skärm - och Drakflygklubb biföll
förslaget från Håkan Polanik, som också gavs uppdraget att ordna med detta.
21. Klubben uppmärksammade hedervärda prestationer gjorda av klubbmedlemmar under året.
Utan inbördes ordning nämndes att:
Emil Sellin vann NM och SM.
Lars A Jonsson vann SM-guld, Nm-brons, Åre XC-liga, Sverigecupen.
Pål Hammar-Rognöy Vann silver i SM och NM akro.
Micke Kjellman vann brons i SM akro.
Martine Eng vann SM-guld i akro samt NM-brons.
Jonas Höglund: Årets första vattenlandning.
Magnus Erik Hjelm vann Poängplockarcupen.
Mauritz Sjöström kom två i Poängplockarcupen.

Cecilia Granerot vann Hike and Fly-tävlingen och Lars a Jonsson var bästa man.
Helena Burholm håller ordning..
Tobias Hinas, Lars A Jonsson och Magnus Eriksson vann lag-SM i Italien, distans
Lars A Jonsson har också slagit svenskt rekord i distans
Tobias Hinas har sponsrat klubben med en ljudanläggning som kan användas vid våra aktiviteter.
Tack eller grattis till alla!
Fina chokladstrutar från Åre Choklad delades ut av Cecilia Granerot.
22. Övriga frågor, synpunkter, tankar och förslag som framkom under mötet, i punktform:
● Aktuell medlemslista finns som bilaga nummer 7.
● Kom ihåg att skicka kallelsen också via mail nästa år.
● Uppdrag till nya styrelsen från Årsmötet: Prioritera 1000-metersstarten. Obs: Redan vid
snösmältning måste något göras. Se även föregående Årsmötesprotokoll. (Sekreterarens tillägg.)
Cecilia Granerot har samlat idéer och förslag från medlemmarna under året. Styrelsen ska utse en
arbetsgrupp.
● Önskemål till hemsidan: Märk ut startplats Stötta 4 (ej för nybörjare) via Google Maps.
Topplandningsregler önskas också.
● Medlemsantal och därmed medlemsavgifter har sjunkit. Samma över hela riket enligt Pål; kan
bero på en säsong med dåligt väder.
● Önskemål till nya styrelsen: Sätt upp ett Klubbmästerskap.
● Obs: För all vår verksamhet gäller att för att få bidrag från SISU måste aktiviteten ut på hemsidan
innan samt rapporteras på densamma efteråt. SISU-loggan ska vara med, väl synlig.
● Vår nya ljudanläggning behöver en plats att befinna sig på när den inte används. Ett torrt och
uppvärmt utrymme. Finns någon som har en plats för den i Åretrakten?
● Vindmätaren har fungerat sedan den 4 februari. Värt att fira.
● Klubb-t-shirts finns att köpa. Se hemsidan.
● Postboxen är uppsagd. Den har kostat 3000 kronor per år. Årsmötet ger den nya styrelsen
uppdraget att ordna med alternativ.
● Klubbskärmarna är numera avskrivna och står ej längre med som tillgångar i balansräkningen.
● Förslag: Försök få fler betalande stödmedlemmar till klubben samt ordna med flygavgifter för
besökande. Speciellt viktigt inför kommande investeringar.

● John Lindström inför Hackebacken Trophy. den som landar hemma hos John i Kall kommer att
bli uppmärksammad. John tar också på sig att vara samordnare för en Hike and Fly.
● PPC: John föreslår att vi frågar Magnus om han kan ordna en sådan. XC-liga och Komp 1 kurs
nämndes också som lösa saker att komma ihåg och kanske ordna.
● Johanna Hamne har tagit över Downteam Challenge
● Ska vi ha bassändaren/repeatern kvar? Den sitter på Renfjället och möjliggör
radiokommunikation. Vi har en egen frekvens. Årsmötet vill ha den kvar men lämnar ansvaret för
den till styrelsen.
23. Årsmötet avslutades av Ordföranden.

Åre SDFK:s årsmötesprotokoll undertecknas:
Plats......................................Datum:...............Namn:.........................................................................
Håkan Polanik, Ordförande
Tel:.....................................................
Plats......................................Datum................Namn..........................................................................
Helena Burholm, Sekreterare
Tel:...................................................
Plats......................................Datum................Namn.........................................................................
Martine Eng, Justeringsman
Tel:...................................................
Plats.......................................Datum................Namn.........................................................................
Patrik Nietlisbach, Justeringsman
Tel:.................................................

