Protokoll Årsmöte 2017
1. Mötets öppnande
Sittande ordförande, Ingemar Boström, förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande av röstlängd
Närvarande var Daniel von Sydow, Fredrik Persson, Ingemar Boström, Joel Andersson, Patrik
Samuelson, Tobias Dagö, Filip To. Av närvarande var 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
Filip To valdes till justeringsman och rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för gånga året
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen för 2017.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse för gångna året
Hyran för hangaren i Barkarby har inte betalats i år då det råder oklarheter i vem som är
hyresvärd. Frågan kommer drivas av Ingemar Boström.
9. Revisorns berättelse
Revision har inte gjorts.
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 2018
Verksamhetsplanen och budget för 2018 godkändes.
13. Val till styrelse
Ingemar Boström valdes till styrelseordförande.

Daniel von Sydow valdes till kassör.
Joel Andersson valdes till sekreterare.
Patrik Samuelson valdes till ledamot.
14. Val av revisor
Ola Gustavsson valdes till revisor.
15. Val av valberedning
Fredrik Persson valdes in till valberedningen.
16. Val av representant till SHF årsmöte
Ingemar Boström valdes till representat i egenskap av ordförande. Det finns möjlighet att skicka
ytterligare en representant. Beslut tas i framtida styrelsemöte.
17. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner har lämnats in till styrelsen.
18. Övriga frågor
Tobias presenterade ett förslag om att skapa en trikegrupp med målsättning att på sikt få igång
flygbogsering på Salanda. Primärt kommer gruppen under 2017 undersöka:


Om vi kan hyra triken som står i Eskilstuna / Västerås.



Om det finns några trikepiloter i omgivningen som är villiga att flyga triken mot
kompensation. I så fall krävs att de genomför en bogserkurs.



Vilka möjligheter som finns att utbilda nya trikepiloter och i så fall om kostnaderna kan
subvensioneras via klubben på något sätt.

Gruppen består initialt av Tobias, Patrik, Kalle, och Markel.
Fredrik tog upp frågan om lånet av vinschen från Tomas Peterson. Idag finns en muntlig
överensskommelse att vi får låna vinshen även 2018 utan kostnad, men vi behöver veta vad som
gäller på längre sikt. Vore bra om vi kunde skriva ett kontrakt på t.ex. 3 år. Ingemar kollar med
Tomas.
Daniel föreslog att vi bör undersöka vad det kostar att köpa in solcellspaneler till Salanda för att
ladda radioapparater och övrig elektronik. Daniel och Tobias kollar upp priser.
Fredrik påminde om att vi har gamla vingar som ligger och tar plats både i Barkarby och på
Salanda. Det bestlutades att vi ska gå ut med ett meddelande i facebookgruppen om att dessa
vingar kommer säljas eller kasseras om hyran inte betalas. Låset på hangaren i Barkarby kommer
även att bytas ut, nyckel förses till betalande medlemmar.
Fredrik tar upp frågan om extra bomnycklar till Salanda på kommande årsmöte med Sala FK.
19. Mötets avslutande
Ordförande Ingemar Boström förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:
Joel Andersson (mötessekreterare)

Ingemar Boström, Ordförande
2017-11-26

___________________________

Justerare:
Filip To

Daniel von Sydow, Kassör
2016-11-26

____________________________

