
 
 
Protokoll från Årsmöte för år 2011 Åre SDFK 2012-01-28. 
 
Närvarande: Per Jönsson, Patrik Nietlisbach, Lasse Nilsson, Linda Lindgren, Karin Andersson, 
Henning Westgård, Mikael Kjellman, Emil Selin, Pernilla Cederlund, Martine Eng, Pål Hammar 
Rognøy, Fredrik Gustafsson, Fredrik Lindholm, Brett Simpson, Ernst Ebneter, Sune Lindgren, 
Lars-Anders Jonsson, Erik Willners, Ronny Selin, Pernilla Hammar Rognöy, Tobias Hinas,  
 
§ 1. Årsmötets öppnande 
 
Brett Simpson förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2. Val av mötesordförande och sekreterare 
 
Per Jönsson valdes till ordförande för mötet och Lasse Nilsson till sekreterare. 
 
§ 3. Val av 2 justeringsmän för mötet 
 
Pål och Sune valdes till justeringsmän 
 
§ 4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 
 
Kallelse till och information om mötet har gått ut via hemsidan.  
 
§ 5. Styrelsens redogörelse för verksamhetsåret 2010 
 
Brett föredrog verksamhetsrapporten (bilaga 1), det har hänt mycket positivt i klubben under 
2011, bla fick vi en nordisk och svensk mästare i acro då Pål vann Downteam Challenge som 
blev en succé som vanligt. Vi pratade även en del om ungdomssatsningen där målet är att 
rekrytera nya piloter och klubbmedlemmar. Viktigt att tänka genom hur vi får ungdomarna att 
fortsätta flyga efter utbildningen. Stort tack till alla som engagerat sig in klubbens arbete under 
året. 
 
§ 6. Ekonomisk rapport 
 
Gällande ekonomin (rapport enligt bilaga 2) har klubben betydligt mindre pengar tillgängligt än 
vad vi trodde föregående årsmöte. Årsmötet beslutade om att den avgående styrelsen skall 
fortsätta reda ut transaktioner gällande bidrag och inköp till ungdomssatsning. Facit av utredning 
redovisas för nya styrelsen under våren.  
Gällande bilen har det varit lite dålig betalningsmoral, vi behöver skärpa till oss här så att vi inte 
behöver ta pengar ur klubbkassan för att täcka kostnader för bilen. Micke K går genom pärmen 
och påminner dom som missat att betala in för 2011. Förslag kom upp från Tobbe om att fixa 
möjlighet att betala via I-Zettle (http://www.ipadnytt.se/tag/betala-med-iphone/) i bilen vilket 
årsmötet var positiva till.  



Klubben har ca 50 000 kr innestående hos SISU som kan användas för bl.a. studiecirklar, viktigt 
att så många som möjligt deltar i utbildning om hur vi redovisar. Utbildning genomförs den 2/2 kl 
18. 
 
§ 7. Revisionsberättelse 
 
Någon revisionsberättelse har inte kunnat tas fram beroende på oklarheter gällande bidrag till 
ungdomssatsning. 
 
§ 8. Fråga om den avgående styrelsens ansvarsfrihet 
 
Eftersom det inte fanns någon revisionsberättelse kunde frågan om avgående styrelses 
ansvarfrihet inte behandlas. 
 
§ 9. Val av ordförande för ett år 
 
Karin Andersson valdes till ordförande för ett år 
 
§ 10. Anmälan av ledamöter som vid förra årsmötet valdes för 2 år 
 
Lasse Nilsson och Mikael Källman valdes vid förra årsmötet till ledamöter i styrelsen för 2 år.  
 
§ 11. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen (enligt stadgar 3-5) 
 
Antalet ledamöter i styrelsen skall för år 2012 vara 4 + ordförande. 
 
§ 12. Val av ledamöter för 1 respektive 2 år 
 
Till ledamöter i styrelsen valdes följande personer: 
 
Fredrik Gustavsson (2 år) 
Brett Simpson (2 år) 
  
§ 13. Fastställande av antalet suppleanter 
 
Antalet suppleanter i styrelsen skall för 2012 vara 3. 
  
§ 14. Val av suppleanter för 1 år 
 
Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes: 
 
Fredrik Lindholm 
Lars-Anders Jonsson 
Per Jönsson 
 
 



§ 15. Val av revisor för 1 år 
 
Till revisor för 2012 valdes Erik Willners 
 
§ 16. Val av revisorsersättare för 1 år 
 
Till revisorsersättare för 2012 valdes Pernilla Cederlund 
 
§ 17. Val av valberedning 
 
Till valberedning inför nästa årsmöte valdes följande: 
 
Tobbe Hinas (sammankallande) 
Martine Eng 
Pål Hammar Rognöy 
 
§ 18. Fastställande av medlemsavgift för 2013 
 
Medlemsavgiften för 2013 fastställdes till 500 kr. 
 
§ 19. Behandling av motion, förslag till prioriterade aktiviteter 2012 enligt förslag från    
genomförd WS. 
 
Årsmötet beslutade att gå på förslag från WS i Edsåsdalen (bilaga 3) och uppdrog till styrelsen att 
genomföra planerade aktiviteter med reservationen att alla aktiviteter skall ha en budget och att 
klubbens likviditet inte får försämras. 
Planerad HLR utbildning genomförs den 5/2 kl 14-18, plats, förmodligen Åre skola.  
 
§ 20. Övriga frågor 
 
Nya hemsidan är i drift, alla behöver fixa nytt lösenord, Brett hjälper till vid behov.  
 
Nya styrelsen fick i uppdrag att utse representanter till årsmöte i Skärmflygförbundet den 24/3 
samt även gärna till flygsportförbundets årsmöte den 31/3. 
 
Frågan om vem som är ansvarig när Draklanda lånas ut kom upp, nya styrelsen fick i uppdrag att 
tillsätta ansvarig person. 
 
Pål informerade om att det blir Downteam Challenge även i år och tävlingen kommer att söka 
bidrag hos klubben med 15 000 kr. Ansökan behandlas av styrelsen. 
 
§ 21 Mötet avslutas 
 
Nya ordföranden Karin Andersson avslutade mötet. 
 
 
 



Vid knapparna Justeras   
 
__________________ ________________ ___________________ 
Lars Nilsson  Pål Hammar Rognöy Sune Lindgren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 1 Årsmöte Åre SDFK 2012-01-28 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 
Årsmöt	  
Vid	  årsmötet	  lördag	  29	  januari	  2011	  valdes	  följande	  styrelse:	  	  
Brett	  Simpson	  ordförande	  för	  1	  år	  .	  
Till ledamöter i styrelsen valdes följande personer: 	  
Lasse Nilsson (2 år) 
Mikael Kjellman (2 år) 
Fredrik Gustavsson (1 år) 
Martine Eng sitter kvar ytterligare 1 år (valdes förra året för 2 år)  
Till styrelsesuppleanter för 1 år valdes:  
Fredrik Lindholm Lars-Anders Jonsson Lars Hedström  
Till revisor för 2011 valdes Erik Willners	  
Till revisorsersättare för 2011 valdes O ̈rjan Grip 
Medlemsavgiften för 2012 fastställdes till 500 kr. 
Motioner angående Workshop  dec 2011 godtjändes. 
Styrelse:  Styrelse mötes 4 gånger under året.(inkl. Workshop)2011-02-27, 2011-05-22, 2011-10-
09 och 2011-12-04	  
Workshop:	  	  
Workshop	  var	  i	  Edsåsdalensgård	  den	  första	  helg	  I	  December.	  	  Precis	  som	  för	  året.	  
Antal	  som	  deltag	  var	  mindre	  an	  för	  med	  bara	  11stk	  den	  här	  gången.	  	  Trotts	  få	  deltagare	  var	  mycket	  
arbete	  för	  klubben	  genomförd.	  	  Och	  den	  resultat	  gå	  a	  rösta	  för	  som	  motion	  senare	  I	  möten.	  	  
Start/landningsplatser:	  	  
Ronnie	  och	  Sune	  led	  några	  arbetes	  dagar	  up	  på	  berg.	  Fokus	  var	  mest	  på	  1000m	  start.	  
Matjord	  och	  gras	  omvandlade	  kulverterings	  arbete	  till	  en	  fint	  grasplan	  på	  öst	  delen	  av	  Draklanda.	  
Klubbaktiviteter:	  	  
Topplandnings	  Champagne	  	  är	  som	  vanlig	  en	  	  het	  potatis.	  	  Men	  Sune	  och	  Franzen	  landed	  på	  en	  ren	  
termisk	  dag	  bara	  ett	  par	  sekonder	  imellan.	  	  
Ett	  gang	  till	  av	  ungdomer	  från	  Duvudsskolan	  utbildas	  av	  Skysport	  under	  våren.	  De	  var	  record	  
intress	  ,	  men	  som	  foreår	  bli	  de	  bara	  10	  utbildad	  tillslut.	  
Augusti	  arrängöras	  Pål	  Downteam	  Challenge	  Acro	  tävling	  ,	  som	  också	  bli	  den	  	  officiella	  NMoch	  SM	  i	  
Skärmflyg	  Acro.	  	  Klubben	  gratulera	  Pål	  som	  blivit	  Nordisk	  och	  Svensk	  mästare	  2011.	  	  
Klubb	  bilen	  används	  flyttig	  från	  maj	  till	  November	  för	  a	  transportera	  flygare	  till	  hummeln.	  
För	  övrigt	  var	  de	  ett	  vanlig	  år	  med	  flyg	  aktivitet	  under	  båda	  vinter	  och	  sommar.	  	  Under	  höst	  	  
ett	  gang	  piloter	  var	  aktiv	  med	  flyg	  från	  Hummln	  val	  in	  i	  November,	  då	  snö	  mängd	  till	  slut	  
stängd	  vägen.	  
Hemsida:	  
Under	  åren	  här	  Brett	  jobbad	  på	  de	  nya	  klubb	  hemsida,	  som	  har	  varit	  ut	  som	  beta	  version	  sen	  våren.	  
Ekonomi:	  	  
På	  workshop,	  medlemar	  ga	  	  styrelsen	  den	  extraördinair	  uppdrag	  a	  för	  batter	  ordning	  med	  klubbens	  
ekonomi	  	  och	  ge	  en	  riktig	  redovisning	  för	  årsmöt.	  	  Den	  arbete	  har	  genomförs	  av	  Lasse	  med	  hjälp	  
från	  Lars	  och	  Marie.	  	  För	  övrig	  är	  klubb	  ekonomi	  bra.	  	   



 
Bilaga 2 årsmöte Åre SDFK 2012-01-28 
 
 
 Ekonomisk rapport Åre SDFK 2011. 
 
Klubben har under året haft följande inkomster: 
Medlemsavgifter    63 000 kr 
Bidrag  (till ungdomssatsning och skärmar)  75 000 kr 
Intäkter bilen    13 750 kr 
Tandemavgifter      3 000 kr 
Summa:     154 750 kr   
Utgifterna ser ut enligt följande: 
Bilens kostnader    20 319 kr 
Ungdomssatsning och skärmar   70 000 kr 
Bidrag Downteam Challenge   15 000 kr 
Liftkort Downteam Challenge     7 200 kr 
Avtal Skistar    17 069 kr 
Flygare.nu     15 000 kr 
Övrigt (årsmöte, Draklanda osv.)   20 270 kr 
Summa:     164 858 kr 
 
Netto per 2011-12-31 
På bankkontot 2011-12-31   122 645 kr 
Skuld till förbundet försäkringspremier  -74 767 kr 
Tidigt inbetalda medlemsavgifter för 2012  -22 500 kr 
Skuld till Skysport från 2010 ungdomssatsning  -40 000 kr 
Fordran SISU bidrag till WorkShop      5 000 kr 
Fordran Skysport tandemavgifter för 2011  12 569 kr 
Netto tillgängligt per 2011-12-31:    2 947 kr 
 
Hänt efter årsskiftet (som egentligen tillhör 2011) 
Återbetalt från SISU    20 000 kr 
Sent inbetalda medlemsavgifter o förs för 2011    4 000 kr 
Sent inbetalt årskort bilen 2011     1 200 kr 
Summa:     25 200 kr 
 
Totalt i klubbkassan  2012-01-26 (exkl medlemsavgifter för 2012) = 28 147 kr 
 
För 2012 har fram till den 26/1 74 medlemmar betalt årsavgift  = 37 000 kr 
 
Summa tillgängligt 2012-01-26    = 65 147 kr 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 3 Årsmöte Åre SDFK 2012-01-28 
 
 
Motion årsmöte Åre SDFK 
 
 
Baserat på resultat av genomförd Workshop under december 2011 föreslår vi att 
årsmötet fattar följande beslut om, och uppdrar till styrelsen att genomföra, följande 
prioriterade aktiviteter under 2012: 
 
 

- Vi har ambitionen att fortsätta med ungdomssatsningen, förslag till ansvariga är 
Martine och Erik. Körs i klubbens regi vilket innebär att det bör ligga i 
medlemmarnas intresse att hjälpa till vid behov. Vi begränsar oss till max 7 
deltagare. Vi måste ha klart med en instruktör som ställer upp innan vi går tillbaka 
till skolan och lovar att vi kan köra. Brett, tillsammans med Martine, kollar av 
med klubbens instruktörer om det går att hitta en lösning. Vi bör också försöka 
fånga upp de ungdomar som gått utbildning och få dom att fortsätta flyga. Viktigt 
att det finns en kontaktperson, är i dagsläget Sune. 

- SISU, aktivera oss där för att öka intäkterna till klubben. Förslag på ansvariga, 
Marie och Lasse. 

- Ta fram en plan för att långsiktigt säkra Draklanda. Bygga veranda och grillplats 
vid Friggeboden samt flytta bryggan till Ladan. Förslag till ansvariga Ronny och 
Sune. Styrelsen tar ställning till frågan om vi ska söka bygglov eller inte. 

- Genomföra en ”Hike and Fly” tävling. Förslag till ansvariga Fredrik G och Lasse 
N. 

- Ordna lokal distansliga för Åre. Ansvarig Fredrik G. 
- Planera en klubbresa. Förslag till ansvariga Karin? (praktiskt arrangemang fixar 

G:son om det blir Greolieres). September? 
- Genomföra HLR (ABC) utbildning i form av studiecirkel. Ansvarig Erik W. 
- Förbättra samarbete/information för att skapa fler möjligheter till XC flygning och 

utflykter till andra flygställen. Förslag till ansvarig Henning. 
- Förändra ”Lokala Regler” till ”Lokala Rekommendationer”.  Förslag till ansvarig 

Brett. 
- En morot/helg dvs. uppmuntra gemensamma aktiviteter. Förslag till ansvariga, 

alla. 
- Klubb medlemslista på hemsidan. Ansvarig Brett. 
- Styra upp klubbens ekonomi dvs. få in redovisningen i databaserat (webprogram) 

system, dela upp på flera konton, 1 för löpande ekonomi, 1 för bilen och 1 för 
licenser/försäkringar. Bör vara i drift 1/1 2012. Ansvariga Lasse och Brett med 
stöd av Lars. 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


