Protokoll Årsmöte 2016
1. Mötets öppnande
Sittande ordförande, Ingemar Boström, förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande av röstlängd
Närvarande var Tommy Zetterlund, Daniel von Sydow, Fredrik Persson, Ingemar Boström, Joel
Andersson. Samtliga närvarande var röstberättigade. (5 röstberättigade medlemmar).
3. Mötets behöriga utlysande.
Mötet befanns vara behörigt utlyst.
4. Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes i sin helhet.
5. Val av ordförande & sekreterare för årsmötet
Ingemar Boström valdes till ordförande för mötet och till sekreterare valdes Joel Andersson.
6. Val av justeringsmän & rösträknare vid mötet
Tommy Zetterlund valdes till justeringsman och rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för gånga året
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen för 2016.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse för gångna året
Frågan om dubbelbetalning av Tecma skolvinge diskuterades (3500 kr betalades ut till Elias ? både
2014 och 2015). Det beslutades Ingemar kontaktar Markus för att se om pengarna kunde betalas
tillbaka.
9. Revisorns berättelse
Ordförande läste upp revisonsberättelsen.
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt att lämna ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
11. Fastställande av medlemsavgifter
Ingen höjning av medlemsavgiften utan den förblir 300 kr. Hangarhyra förblir 200 kr och infattar
både Barkaby och Salanda. Medlemmar som önskar flyga på Salanda betalar 500 kr i fältavgift.
12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2017
Verksamhetsplanen och budget för 2017 godkändes.
13. Val till styrelse
Ingemar Boström valdes till styrelseordförande.

Daniel von Sydow valdes till kassör.
Joel Andersson valdes till sekreterare.
Tommy Zetterlund valdes till ledamot.
14. Val av revisor
Fredrik Persson valdes till revisor.
15. Val av valberedning
Fredrik Persson valdes in till valberedningen.
16. Val av representant till SHF årsmöte
Ingen representat valdes då datum och plats för årsmöte inte är känt ännu.
17. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner har lämnats in till styrelsen.
18. Övriga frågor
Som representat till Salaortens flygklubb valdes Fredrik Persson.
Angående frågan om flygtillstånd på Barkarby. Vi saknar idag ett eget flygtillstånd på Barkarby.
Ingemar skall undersöka om vi i Stockholms Hängflygklubb kan få vårt eget tillstånd.
Angånde frågan från Cirrus skärmflygklubb om sammarbete på Salanda. Styrelsen ser positivt på
ett sammarbete så länge fältets regler efterföljs (dvs, krav på flygradio och landningsvarv) och
gemensamma rutiner kring vinschning tas fram. Dock måste frågan även tas upp med Salaortens
flygklubb innan vi kan lämna definitivt svar. Fredrik fick i uppgift att föra frågan vidare. Fredrik
förslog att bjuda in representanter för Cirrus till kristihimmelsfärdshelgen för att ta fram lämpliga
rutiner.
Angående frågan om flygläger 2017 beslutades att vi ska ha ett vårläger kring kristihimmelsfärd
och ett höstläger. Viktigt att vi söker bidrag och marknadsför lägren i god tid!
Angående frågan om bogseravgifter för 2017. Vi fortsätter med samma avgifter som föregående
år, dvs 50 kr per drag. Vinsch-/bogserförare betalar 30 kr per drag. Avgiften betalas in på Daniel
von Sydows swish-konto.
Angående frågan om flygradio-certifikat. Fredrik fick i uppgift att kolla upp vad som krävs för att bli
behörig. Därefter tas beslut om hur vi går vidare med frågan.
Angående flygresor under 2017 fick Tommy i uppdrag att komma med förslag. Det beslutades att
"hålla det enkelt" i första hand, t.ex. Hammar eller Vågå.
19. Mötets avslutande
Ordförande Ingemar Boström förklarade mötet avslutat.
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