Protokoll Årsmöte 2018
1. Mötets öppnande
Sittande ordförande, Ingemar Boström, förklarade mötet öppnat.
2. Fastställande av röstlängd
Närvarande var Jan Dersjö, Fredrik Persson, Ingemar Boström, Joel Andersson, Patrik Samuelson,
Filip To, Harri Sillanpää, Carl Hyllander. Av närvarande var 7 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
Jan Dersjö valdes till justeringsman och Harri Sillanpää till rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för gånga året
Ordförande läste upp verksamhetsberättelsen för 2018.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse för gångna året
Ordförande redovisade förvaltningsberättelsen för 2018.
Önskemål till nästa år är att få förvaltningsberättelsen utskriven på papper inför mötet.
9. Revisorns berättelse
Revision har inte gjorts i tid innan årsmötet.
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Ansvarsfrihet lämnades inte då revision för 2018 inte gjorts. Årsmötet beslöt att ett nytt möte
måste hållas efter revisionen är gjord.
11. Fastställande av medlemsavgifter
Årsmötet beslutade att höja medlemsavgiften till 400 kr, samtidigt avskaffas fältavgiften för
Salanda. Hangaravgiften ändras och är nu 200 kr för vingförvaring i Barkarby och 300 kr för
vingförvaring i Salanda (500 kr för båda).
Vinschavgiften för medlemmar förblir 50 kr/drag upp till max 250 kr / dag. Icke medlemmar
betalar 80 kr/drag (inget maxbelopp).
12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2019

Verksamhetsplanen och budget för 2019 godkändes.
13. Val till styrelse
Joel Andersson valdes till styrelseordförande.
Daniel von Sydow valdes till kassör.
Ingemar Boström 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
Joel Andersson och Fredrik Persson valdes till representanter för årsmötet.
17. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner har lämnats in till styrelsen.
18. Övriga frågor
Jan Dersjö tog upp frågan om betalning av vinschdrag. Det beslutades att bogserledaren för dagen
ansvarar för att betalning kommer in. Betalning skall i möjligaste mån ske med Swisch innan
piloten lämnar fältet för dagen.
Ett förslag om att skaffa ett specifikt Swisch-konto för klubben framfördes. Joel driver frågan
vidare tillsammans med kassören.
Vi har haft återkommande problem med radioapparater som inte fungerat optimalt. Framförallt
har det varit bruten kommunikation mellan startledare och vinschförare. Detta är en säkerhetsrisk
som måste åtgärdas. Styrelsen kommer se över utrustningen i början av 2019.
En uppmaning från Jan Dersjö att vi behöver fler medlemmar som är behöriga att använda
flygradio.
19. Mötets avslutande
Ordförande Ingemar Boström förklarade mötet avslutat.
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