Styrelsemöte Åre SDFK 2018-04-10
Plats: Campus, Åre
Inför mötet fick vi information från SISU och Södra Norrlands Flygsportförbund om vad
de kan erbjuda oss i form av utbildning mm. Vi fick också information angående
byggnadsplanerna vid gamla sågen, angränsande till Draklanda, från Lars Hedström. Lars
informerade även om det pågående projektet vid startplatsen Rappet väst.
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Mötet öppnades av Helena.
Närvarande: Helena Burholm, Jonas Höglund, Mauritz Sjöström, Cecilia Granerot
Mötet valde Helena som ordförande till mötet och Cecilia som sekreterare för
mötet.
Mötet valde Mauritz och Helena till justerare av protokollet.
Dagordningen godkändes.
Genomgång och uppföljning av senaste mötesprotokoll.
Ekonomi: Årets faktura från Skistar 19.376 kr. Kostnad för årsmötet på Holiday
club blev 9000 kr. Vi har fått ersättning från SISU för work shopen 6.500 kr av
14.000 kr totalt. Förslag från Jonas om nytt system för betalning av bussen:
medlemmar och stödmedlemmar betalar 300 kr för ett årskort. När man kör
bussen dras 50 kr/tur från denna summa, dvs efter sex körda turer har man tjänat
in till sitt årskort och behöver inte betala något i slutet av säsongen. De som inte
kört sex turer betalar i slutet av säsongen för sitt årskort. För icke-medlemmar
kostar det 100 kr/tur. Vi beslutar att testa detta system i år.
Beslut tas om att upp till 5.000 kr får förvaltas av Fredrik Lindholm, ansvarig för
starterna, för kostnader som kan uppkomma under året för underhåll av starterna.
Klubben på Facebook. I nuläget har vi två sidor på Facebook, eller egentligen en
”sida” och en ”grupp”. Den ena, sidan, används knappt och det är förvirrande att
ha två sidor/grupper. Beslut tas om att stänga ner sidan, som knappt används i
nuläget, och behålla gruppen. Vi passar också på att byta namn på gruppen till
Åre Skärm och Drakflygklubb. Mauritz ber Brett (som är administratör för sidan)
att stänga ner den.
Första hjälpen-väska till klubbstugan inhandlas av Helena.
Tävling till Larsas minne. Cecilia lägger ut information om tävlingen så snart som
möjligt.
Prova-på dagar i maj. Tanken är tre kvällar/tillfällen i maj. Vi har fått ok av Lars
Hedström att använda Skysports lokaler samt låna småskärmar av Skysport för
balansering. Jonas skriver ihop en text/inbjudan till prova-på kvällarna.
Övriga frågor:
Klubbsponsorer. Företag får synas på hemsidan med länk till deras egen hemsida
mot en kostnad på minst 1.000 kr /år. Andra avvägningar kan också göras.
Mauritz kontaktar nuvarande sponsorer och uppdaterar hemsidan. Jonas tar fram
ett enkelt sponsoravtal.
Stödmedlemskap. I nuläget har vi två olika, ett på 150 kr och ett på 500 kr som
kan lösas via SSFF:s webshop. Beslut om att ändra till ett stödmedlemskap på 250

kr. I webshopen kommer det fortfarande gå att välja mellan två nivåer men då
innebär det ena (500 kr) att man blir fullvärdig medlem (med rätt att rösta på
årsmötet etc), och det andra (250 kr) är ett stödmedlemskap. I webshopen ska det
framgå vad man får tillgång till som medlem/stödmedlem, Marre ändrar texten till
webshopen.
3. Flaggor. Klubbflaggor till Draklanda diskuteras. Vi kollar upp och tar beslut
senare. Jonas kollar upp vem som har original till klubbens logga.
4. Nya medlemmar. Hur ska vi ta hand om dem och hur ska informationen se ut? Vi
skjuter upp frågan till nästa möte.
5. Klubbsponsorer. Företag får synas på hemsidan med länk till deras egen hemsida
mot en kostnad på minst 1.000 kr /år. Andra avvägningar kan också göras.
Mauritz kontaktar nuvarande sponsorer och uppdaterar hemsidan. Jonas tar fram
ett enkelt sponsoravtal.
6. Stödmedlemskap. I nuläget har vi två olika, ett på 150 kr och ett på 500 kr som
kan lösas via SSFF:s webshop. Beslut om att ändra till ett stödmedlemskap på 250
kr. I webshopen kommer det fortfarande gå att välja mellan två nivåer men då
innebär det ena (500 kr) att man blir fullvärdig medlem (med rätt att rösta på
årsmötet etc), och det andra (250 kr) är ett stödmedlemskap. I webshopen ska det
framgå vad man får tillgång till som medlem/stödmedlem, Marre ändrar texten till
webshopen.
7. Flaggor. Klubbflaggor till Draklanda diskuteras. Vi kollar upp och tar beslut
senare. Jonas kollar upp vem som har original till klubbens logga.
8. Nya medlemmar. Hur ska vi ta hand om dem och hur ska informationen se ut? Vi
skjuter upp frågan till nästa möte.
14. Mötet avslutades.

Sekreterare:
Justeras:

Cecilia Granerot
Helena Burholm, Mauritz Sjöström

