Protokoll fört vid
Stockholms hängflygklubbs
årsmöte 2014-12-11.
Närvarande: Marcus Lindqvist, Patrik Samuelson, Andreas Olsson, Ingemar
Boström, Ola Dahllöv, Johan Bergström, Robert Eldrim och Ola
Gustafsson, där alla utom Ola Gustafsson var röstberättigade.
§1
Ordförande, Marcus Lindqvist, hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§2
Den föreslagna dagordningen godkändes efter några omkastningar i
programordningen.
§3
Till mötesordförande valdes Marcus Lindqvist.
§4
Till mötessekreterare valdes Patrik Samuelson.
§5
Till mötets protokolljusterare, jämte ordföranden, valdes Johan Bergström.
§6
Röstlängden fastställdes och sex (6) röstberättigade medlemmar kunde räknas in.
§7
Mötet befanns vara i laga ordning utlyst.
§8
Verksamhetsberättelsen för 2014 fastställdes:
Roy Artnian ordnade i juli en klubbresa till Frankrike.
Mötesdeltagarna rapporterade genomförda flygaktiviteter:
Patrik, ca 8h (Sunne, Örebro och Eskilstuna)
Robert, 20 min (Eskilstuna-backglidning, Salanda-flygbogsering)
Andreas, 29h, (Frankrike, Barkarby-markbogsering)

Johan, 3h (Vågå i Norge)
Ingemar, 16h (Åre, Frankrike, Sala, Barkarby, Hammars backar)
Marcus, 15 min, (Barkarby-markbogsering, Salanda-trikeflygning)
Ola G, tagit backglidningslicens för Jan Dersjö/Mats Johansson.
Ola D, ingen flygning under året.
Andreas har hämtat hem dollyn (startvagnen) från Tyskland. Enligt utsago förefaller
den ut att vara av riktigt bra byggkvalitet.

§9
Rapport om bokslut och resultaträkning över föregående verksamhets- och
räkenskapsår (20131001-20140930) genomgicks (se bilaga 1).
§ 10
Revisionsberättelsen (bilaga 2) över föregående verksamhets- och räkenskapsår
(20131001-20140930) genomgicks och styrelsen befanns av revisorn vara beviljade
ansvarsfrihet för den tid revisonen omfattar.
§ 11
Budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 upprättades och godkändes.
Budget 2015:
Utgifter:
Hemsidan
400 kr
Bankavgiften
1250 kr
Flygsportförbundet
250 kr
Verksamhet Barkarby och/eller annan verksamhet som gynnar aktivitetsgraden, enligt
beslut från styrelsen
10 000 kr
Totalt:

11900 kr

Intäkter:
Medlemsavgifter
Hangar-/containerhyra

3000 kr
1000 kr

Totalt:

4000 kr

Verksamhetsåret 2015 beräknas således generera ett underskott om 7900 kr.
Det skall undersökas om vi kan minska dagens relativt höga kostnader för BG (1250
kr/år).
Verksamhetsplan 2015:
Ingemar utbildar sig till instruktör och skall ta tag i verksamheten på Barkarby.
Verksamheten skall primärt byggas kring markbogsering.

Trikebogsering är visserligen fantastiskt smidigt men samtidigt en mkt bräcklig
verksamhet. Främst p.g.a. avsaknad av tillräckligt stor pool med bogseringsbehöriga
trikepiloter, höga kostnader och omkostnader, relativt stort underhållsbehov etc. Det
borde vara mkt enklare att få till en väl fungerande och långsiktigt varaktig
flygverksamhet byggd kring markbunden bogsering och/eller vinschning. Eventuellt
kan det vara idé att på sikt införskaffa en lämplig fyrhjuling som bogserfordon, då en
sådan har relativt lågt servicebehov, kan köras i oländig terräng och är enkla att
handha etc.
Ingemar planerar att arrangera resa/läger till Åre och eventuellt Frankrike.
§ 12
Årsmötet beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att avstå höjning av
årsavgifterna; d.v.s. årsavgiften ligger kvar på 300 kr/år.
§ 13
a) Ingemar Boström valdes till föreningens ordförande på en tid om ett år.
b) Ola Dahllöv, kassör, omvaldes för en tid om två år. Tommy Zetterlund och
Robert Eldrim har ett år kvar som styrelseledamöter.
c) Ola Gustavsson valdes till revisor för en tid om ett år.
d) Till ledamot i valberedningen fram till nästa årsmöte omvaldes Mats Romson.
§ 14
Inga motioner hade inkommit till årsmötet för behandling.
§ 15
Under övriga ärenden efterlyste Robert Eldrim en workshop kring temat avrostning
och hur man går igenom sin vinge samt servar den för att förebygga eventuella
materialfel/haverier.
§ 16
Ordföranden tackade deltagarna för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Patrik Samuelson (mötessekreterare)

Johan Bergström
Ingemar Boström (ordförande)

