ÅRSMÖTE den 13/4 kl 19.00 i Sälen
Dagordning se nedan
Väl mött!
Dagordning för årsmötet
1. Mötets öppnande.
2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
Ja
4. Fastställande av dagordningen
ja
5. Val av mötesordförande och mötessekreterare
Ordförande: Johan Eriksson
Mötessekreterare: Sara Andersson
6. Val av två protokolljusterare till lika rösträknare
Kent Rylander och Lars Liljeberg
7. Fastställande av årsberättelse 2018
Det har varit högtryck men det har aldrig flugits så lite som 2018. På Gesunda i maj var det mer, men
på Tallhed mindre. Klubben har haft lite aktivitet men när man väl har haft det så har det varit bra.
Det har varit några nya på kurser, men fler som har vidareutbildat sig. Medlemsantalet är stabilt även
om det har varit lite flygning.
Stefan tycker att det känns som att det är mindre flygaktivitet i Sverige, utomlands flyger man mer
med minivingar till exempel och på så sätt lockar man flera unga till sporten.
Pelle berättar att även fallskärmsklubben tappar folk och har svårt att få in nya, det är många
fallskärmshoppare som blir intresserade av skärmflyg.
8. Fastställande av ekonomiskberättelse 2018
Kassören Rapporterar (sep bilaga) att klubben under året genererat ett positivt resultat.
Saldo på konto vid årsskifte 33tkr,
Årets kostnader domineras av en ny tandemskärm. Övriga kostnader består i huvudsak av rep och
underhåll av bilar samt bogserutrustning
Erik ska sondera möjligheterna för en sammanslagning av OTF och Dalmåsarna till en och samma
klubb.
9. Föredragning av revisionsberättelse
Revisionsberättelsen (sep bilaga) styrker klubbens bokföring och revisionen föreslår ansvarsfrihet för
avgående styrelse för år 2018
10. Fråga om ansvarsfrihet
Ja
11. Beslut om medlemsavgift för 2020
Avgiften är samma som tidigare år. Vi ska ta vara på bogeringsavgiften för att få in mer inkomster.
12. Val

• Styrelsen 2019:

Ordf,
2år
Vice ordf:
2 år
Sekr.
2år
UtbildAnsv 2år
Säkerhets Ansv. 2år
Material
1år
Elevkontakt 1år
Revisor
1år
Kassör:
1 år
Motoransvarig: 1 år
Valberedning 1år

Erik Jörg
Johan Eriksson
Sara Andersson
Thomas Lovén
Bengt Burman
Lars Liljeberg
Mats Nygren
Martin Gustavsson
Daniel Holback
Henrik Danielsson
Kent Rylander och Bengt Burman

13. Motioner / Övriga frågor
• Aktuell medlemslista.
Har 70 st medlemmar, vilket är lika som tidgare. Dalmåsarna är den tredje eller fjärde största
friflygklubben i Sverige.
• Aktivitetslista för 2019
Ska Erik och Johan börja planera nästa vecka.
• Bogserbilar och fordon.
Den silverfärgade Passaten fungerar bra.
Vitfärgade golfen mindre bra. Lars har beställt reservdelar till pay out till golfen.
• Utbildning av fler bogser operatörer och startledare är bogserteamens ansvar:
Erik och Johan publicerar vilka det är på Facebook.
• Årskort för bogsering, kostnad 600 kr även i år.
Erik ordnar ett OK-kort för tankning av dragbilar.
• Distans cup från tallhed?
Behövs fyra personer för att genomföra det, men för tillfället väntar vi med det.
• Vår hemsida, idéer och förslag.
Erik är ansvarig för hemsidan.
• Hur vi tar hand om nya i klubben, morgonflygning, reflektioner från gånga året.
-Dom nya i klubben tycker att dom blivit väl omhändertagna och är nöjda med bemötandet.
• Gesunda, idéer för utveckling?
Punken behandlades inte. Styrelsen står öppen för medlemmarnas förslag.
• Tallhed , idéer för utveckling?
Punken behandlades inte. Styrelsen står öppen för medlemmarnas förslag.
• Klubbkurser? Något att sikta på? Utfall 2018?
Fokus framöver är att få in nya medlemmar.
Året som kommer så ska vi ha kurs tillsammans med fallskärmshoppare och ha två kurser med nya
flygare.
• Mötesdatum ordinarie styrelsemöte på Tallhed:

Punkten behandlades inte, förlag på datum kommer att föreslås styrelsen.
• Stefan Atterlid berättar om förutsättningar som kommer att gälla i Sälen när flygplatsen invigs i
december 2019.
Stefan kommer att skicka ett kontrakt med avtalen som kommer att läggas upp på Dalmåsarnas
Facebook sida. Stefan skriver på avtalet mellan flygplatsen och Dalmåsarna då han är
förhandlingsansvarig för Dalmåsarna inom sälen området.
• Övriga frågor
-Stefan finns tillgänglig som gratis klubbinstruktör i Sälen.
-Marknadföring av saker som inte arrangeras av klubben ska inte läggas ut på Dalmåsarnas sida.
-Lars tycker att det ska finnas olika ansvarsområden på fältet så att vi tar hand om det och att saker
blir gjorda. Till exempel någon som är ansvarig för att byta glödlampor etc.
-Marknadsföring av klubben:
Sälen är en bra plats att visa upp Dalmåsarna på. Där skulle det vara bra att ha flaggor som visar vilka
vi är samt foldrar att dela ut. Man skulle även kunna ställa ut en gatupratare vid liften och erbjuda
tandemflyg. Stefan flyger även tandem och kan tänka sig att hjälpa till.
Dalmåsarna skulle kunna marknadsföra sig via Sälen magasinet som Stefan kan hjälpa till med.
Fallskärmsklubben har varit på Flygfesten och visat upp sig för att locka nya medlemmar och visa upp
sporten. Där har dom en utställning, visar fallskärmar, en TV-skärm som visar hopp m.m.
Dalmåsarna skulle kanske kunna visa upp sig på ett sådant sätt och erbjuda tandemflyg vid ett sådant
tillfälle.
Viktigt är att tillgängligheten finns, att medlemmar ställer upp och hjälper till och en bra hemsida för
att nå ut till potentiella nya medlemmar.
14. Mötet avslutas

Mötets ordförande
Johan Eriksson

Sekreterare
Sara Andersson

_____________________

______________________

Protokollets justerare
Kent Rylander

Protokollets justerare
Lars Liljeberg

______________________

______________________

