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1. Mötets öppnande
Ordförande förklarar mötet öppnat.
2. Fastställande av röstlängd.
Närvarande: Fredrik Persson, Daniel von Sydow, Ingemar Boström, Joel Ponce De Leon. Samtliga
närvarande har betalt medlemsavgift för 2019 och är röstberättigade på årsmötet.
3. Mötets behöriga utlysande.
Information om årsmötet har publicerats på hemsidan och i facebook gruppen.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med ett tillägg under övriga frågor för att besluta om anslutning av
handelsbanken mobilapp och swisch.
5. Val av ordförande & sekreterare för årsmötet
Joel Ponce De Leon valdes till ordförande.
Daniel von Sydow valdes till sekreterare.
6. Val av justeringsmän & rösträknare vid mötet
Fredrik Persson valdes till justeringsman och rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för gånga året
Joel gick igenom verksamhetsberättelsen för 2019.
8. Styrelsens förvaltningsberättelse för gångna året
Joel gick igenom förvaltningsberättelsen för 2019.
9. Revisorns berättelse.
Revisorn Ola Gustavsson var inte närvarande, men hade lämnat en skriftlig redogörelse där han
rekommenderade att styrelsen ansvarsfrihet för 2019.
10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet.
11. Fastställande av medlemsavgifter
Ingen förändring av medlemsavgifterna för 2020.
12. Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2020
Verksamhetsplan och budget fastställdes.

Protokoll Årsmöte Stockholms Hängflygklubb 2019

Sida 2/3

13. Val till styrelse
Årsmötet valde sittande styrelse.
Ordförande Joel Ponce De Leon
Sekreterare Ingemar Boström
Kassör Daniel von Sydow
Ledamot Patrik Samuelsson.
14. Val av revisor
Ola Gustavsson valdes till revisor.
15. Val av valberedning
Fredrik Persson valdes till valdberedningen.
16. Val av representant till SHF årsmöte
Fredrik Persson valdes till reprsentat för SHF årsmöte.
17. Behandling av inkomna motioner
Inga motioner har kommit in till Årsmötet.
18. Övriga frågor
 Byte av hangar på Barkarby
◦ Hangaren vi har idag kommer att rivas under 2020. Vi har blivit erbjudna en ny hangar i
en länga som blir kvar. Än så länge har vi inte någon information om när hangaren
kommer rivas eller hur mycket vi kommer behöva betala i hyra för den nya hangaren.
 Diskussion om verksamheten på Barkarby 2020
◦ Det kommer vara begränsad verksamhet under 2020 då tunnelbanebygget fortsätter i
minst två år till. Verksamheten på Barkarby kommer begränsas till skolning av nya
elever .
 Höjd medlemsavgift och hangarhyra på Salanda
◦ Fredrik informerar om förändringarna i Salande under 2020.
 Marknadsföring
◦ Förslag på att ta fram ny logga för stockholms hängflygklubb för att använda i
marknadsföringsmaterial och trycksaker för försäljning.
 Flygresor
◦ Klubbresa till Lanzarote kommer ske i början av Februari.
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◦ Vi ska försöka anordna resa till Åre innan kabinbanan rivs nästa år. Inget datum är
bestämt än.
 Anslutning av Handelsbankens mobilapp
◦ Årsmötet godkände anslutning av mobil bankapp.
 Anslutning av Swish
◦ Årsmötet godkände anslutning av Swish.
 Firmatecknare
◦ Årsmötet beslutade att ordförande Joel Ponce De Leon och kassör Daniel von Sydow får
teckna för fiman oberoende av varandra.
19. Mötets avslutande
Ordförande förklarar årsmötet avslutat.
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