Protokoll från Årsmötet för år 2016, Åre Skärm- och Drakflygklubb, 2017-01-17
Årsmötet hölls på Åre Continental Inn.
Innan mötet bjöd Klubben på Flygande Jakob. (Maträtt med kyckling, bacon, banan, jordnötter och grädde)
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
Jonas Höglund gjorde uppropet och efter en förklaring om vem som har rösträtt fastställdes
att alla på mötet hade rösträtt.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Årsmötet befanns behörigen utlyst.
3. Fastställande av dagordningen.
Dagordningen fastställdes.
4. Val av mötesordförande samt mötets sekreterare.
Brett Simpson valdes till mötesordförande och Ernst Ebneter valdes till mötessekreterare
5. Val av justeringsmän, som jämte mötesordföranden skall justera mötesprotokollet.
Christoffer Andersson och Katrien Van Cauenberg valdes som justeringsmän.
6. Verksamhetsberättelsen samt resultat och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.

Jonas som ende representant från 2016 års styrelse gick genom verksamhetsberättelsen och
klubbens räkenskaper. Han noterade det är glädjande att antal stödmedlemmar har ökad till.
Kopplingsbytet på klubbilen gick på ca. 6000 kr.
7. Revisorsberättelsen över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
Revisoren har funnit Åre Skärm- och Drakflygklubbens räkenskaper i god ordning och
föreslog ge ansvarsfrihet till den avgående styrelsen.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Mötet beviljade ansvarsfrihet för det senaste året.
9. Fastställande av medlemsavgift för 2018.
Efter en kort diskussion om andra klubbars medlemsavgifter fastställdes Åre Skärm- och
Drakflygklubbens medlemsavgift för 2018 till 500 kr.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsåret.
Punkt 10 bordlades eftersom det inte fanns förslag på verksamhetsplan samt budget.
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11. Fråga om antal ledamöter samt suppleanter i styrelsen exklusive ordföranden.
Antal ledamöter styrelsen exklusive ordföranden fastställdes till
2ordinarie + 2 suppleanter
Val av ordförande
Brett Simpson valdes som ordförande för 2017
Val av övriga ledamöter
Jonas Höglund valdes som ledamot på 2 år
Christoffer Andersson valdes som ledamot på 2 år
Katrien Van Cauwenberg ledamot på 1 år
John Lindström valdes som ledamot på 1 år
Val av suppleanter
Magnus Hjelm valdes som 1:a suppleant på 1år
Emil Sedin valdes som 2:a suppleant på 1år
Val av revisor
Lasse Nilsson valdes som Revisor på 1år.
Ernst Ebneter valdes som revisorsuppleant på 1 år
Val av Valberedningen
Erik Willners sammankallande
Fredrik Lindholm
Pål Hammar Rognöy
Val av ombud till förbundsmöten.
Årsmötet låter styrelse välja ombud. Styrelsen vill dock gärna veta, om någon medlem har
intresse att vara ombud vid något tillfälle.
12. Behandling av inkomna motioner.
Årsmötet beslutar att bifalla förslaget till ändringar i stadgarna från 1996-01-26.
13. Övriga frågor
Under övriga frågor diskuterades följande punkter
Klubbstadgarna
Det poängterades att det fanns flera fel i stadgarna, eller att klubben har haft rutiner som
inte följde stadgarna de senast åren. Efter en livlig diskussion gav årsmötet den nya
styrelsen uppdraget att göra en ordentlig genomgång av stadgarna och ta fram förslag till
ändringar till nästa årsmöte. Medlemmar med förslag ska ta maila sina förslag till styrelsen i
god tid.
Mjuka värden
Utöver att styrelsen kontinuerlig bevakar, vad som händer runt startplatserna och
Draklanda var årsmötesdeltagare eniga om att vi (alla) ska fokusera på mjuka värden.
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Workshop
Temat Workshop engagerade många medlemmar.
Många synpunkter om innehåll, syfte och antal workshops fördes fram.
Årsmötet avslutade temat med att komma överens om att minst 1 Workshop ska
genomföras. Förslag att ordna Skärmpackning i samband med det föreslogs.
Verksamhetsplan och Budget
Att ha en verksamhetsplan och en budget för kommande år togs upp, eftersom det under
punkt tio bordlades. Transparens var en viktig fråga som framfördes. Den nya Styrelsen tar
tag i frågan.
Klubbregister
Frågan framfördes om klubben har ett eget medlemsregister.
Kassören svarade på frågan med att berätta att han jobbar med SSFF registret,
Han poängterade att det är viktig att alla medlemmar som flyger skärm har aktuell
mailadress i SSFF registret. Hängflygmedlemmar som betalat medlemsavgiften via Bankgiro
ska via mail meddela kassören belopp, namn och datum.
Prisutdelning
Årsmötet applåderade många fina prestationer under det gångna året.
Jonas delade ut Godispåsar för nedanstående prestationer.
Pål Hammar Rognöy vann årets första topplandning på Åreskutan.
Lars A Jonsson har gjort flera fina prestationer förra året.
Han vann Svenska Distansligan med en totaldistans på 648 km
Han fick även ett tröstpris för ogiltig första topplandning.
Han flög flera nya svensk rekord: deklarerad mål
130 km
deklarerad out and return 53 km
deklarerad triangelbana
54 km
Emil Selin blev Nordisk Mästare i Akro. Pål Hammar Rognöy blev 3:a.
Love Lundgren Viktor Segerström gjorde en hike and fly på Kebnekaises Sydtopp .
De vann den inofficiella tävling i bästa svenska Skärmflygfilm.
13. Mötet avslutades

Åre SDFKs årsmötesprotokoll undertecknas
Plats……………………………..

Datum…………………………

…………………………………………………….
Brett Simpson, Mötesordförande

Plats……………………………..

Datum…………………………

…………………………………………………….
Ernst Ebneter Mötessekreterare

Plats……………………………..

Datum…………………………

…………………………………………………….
Christoffer Andersson, Justeringsman

Plats……………………………..

Datum…………………………

…………………………………………………….
Katrien Van Cauwenberg, Justeringsman
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