GLIDFLYGARNA H&SkFK
Ideell förening
Organisationsnummer : 802454-6700

PROTOKOLL
Sida 1(3)

Årsmöte
2010-11-27

Säte : Älvsbyns Kommun
Slag av sammanträde

Årsmöte

Tid

Kl. 19.00 – 20.30

Plats

Repisvara Stugby, Stuga 20, Gällivare

Närvarande:

Anders Gustafsson
Emil Dahlberg
Jonas Svedberg
Inger Mattsson
Johanna Hamne(observatör)

Bilagor:
1. Röstlängd(B01)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Verksamhetberättelse(B02)
Resultat och Balansräkning 2009-2010(B03)
Revisionsberättelse (2009-2010) (B04)
Verksamhetsplan (B05)
Fastställd budget (B06)
Valberedningens Förslag (B07)
Dagordning för årsmötet(B08)

§ 0 Mötes öppnande
•

Mötet öppnas av mötesordförande Emil Dahlberg

§ 1 Fastställande av röstlängd
•

Närvarolistan fastställdes som röstlängd efter kontroll mot gällande
medlemslista,
4 medlemmar var närvarande

§ 2 Val av mötesordförande och mötessekreterare
•

Emil Dahlberg valdes till mötesordförande

•

Jonas Svedberg valdes till mötessekreterare

§ 3 Val av protokolljusterare och rösträknare
•

Inger Mattsson valdes till protokolljusterare

•

Johanna Hamne valdes till rösträknare

§ 4 Fråga om möte utlyst på rätt sätt
•

Det fastställdes att kallelsen var utlyst enligt gällande stadgar.

§ 5 Fastställande av dagordning/föredragningslista för årsmötet
•

Se utlyst dagordning för årsmötet i Bilaga 8, det bestämdes att
investeringspunkterna (släp, nödskärm, vindmäater, hanteras före budget
beslut)

§ 6 Styrelsen verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret
a) Jonas Svedberg presenterade verksamhetsberättelsen
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b) Jonas Svedberg presenterade resultat och balansräkningen upprättad av
kassör Ingemar Nordström, för 2009-2010(Bilaga 3),
(det noterades att boendet för SC-2010 Dundret hade varit mycket prisvärt,
möjligen kan det finnas en skuld att räkna med på ca 3000 SEK)
§ 7 Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
•

Revisorn Micke Ströms dokument och rekommendationer till årsmötet
presenterades Revisionsberättelse återfinns i bilaga 4

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
•

Styrelsen beviljades ansvarfrihet för räkenskapsåret 2009/2010

§ 9 Fastställande av medlemsavgifter
•

Medlemsavgiften fastställdes till 250 kr per år ordinarie medlem,
Stödmedlemsavgiften fastställdes till 50 kr per år

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande
verksamhets/räkenskapsåret
•
•

Verksamhetsplan enligt bilaga b05 fastställdes.
Efter diskussion runt de förannonserade investerings punkter i § 14
(nödskärm, släp, vindmätare), fastställdes budget enligt bilaga 6 .

§ 11 Inga motioner hade inkommit.
§ 12a Valberedningens förslag till valbara platser
•

Valberedningens förslag presenterades (bilaga 7)

§ 12b Val av (Not: alla valdes på ett år)
a) Till föreningsordförande för en tid av ett år valdes: Jonas Svedberg
b) Till ledamot i styrelsen för en tid av ett år valdes:

Ingemar Nordström

c) Till övriga ledamot platser valdes:

Patrik Gillerstedt
Andreas Åström
Emil Dahlberg

d) Till suppleanter i styrelses valdes i turordning

Inger Mattsson och
Frida Jakobsson

e) Till revisor valdes
Till revisorsuppleant valdes

Mikael Ström
Anders Gustafsson

f) Till ordförande i valberedningen valdes

Fredde Kosteniemi
(Not: F.K var ej
närvarande och kunde
inte bekräfta detta
åtagande, vid
årsmötestillfället.)

Till ledamot i valberedningen valdes
Till ledamot i valberedningen valdes

Pär Öhman
Thomas Alm

g) Till SDF(SpecialDistriktsFörbunds) representant valdes Jonas Svedberg
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§ 13 Styrelsens förslag ang. Firmatecknare
•

Till att var för sig vara firmatecknare för plusgiro: 59 94 90 - 0
valdes Jonas Svedberg, personnummer 670928-1254 och Ingemar
Nordström, personnummer 581217-9090

§ 14 Övriga frågor
a) Inköp av bättre begagnad nödskärm till klubbutrustningen (den tyngre)
àÅrsmötet behandlade inte frågan, då status på klubbutrustningen
var okänd.
b) Investering i släp till 4-hjulingen/Dundret-trofén,
à Under §10 allokerades 16 kSEK i budgeten för släpinköp.
c) Investering i vindmätare Dundret ,
à Under §10 allokerades 15 kSEK i budgeten för en möjlig
saminvestering (med skidförening och/eller skidanläggningen)
under 2011 för en nätkopplad-vindmätare på Dundret.

d) Idéer till aktiviteter och investeringar för klubbens vinschverksamhet
à Ingen diskussion hölls om vinschverksamheten.

Protokollet undertecknas av:
Mötessekreterare, datum

[ Jonas Svedberg, 2010-12-12 ]

Mötesordförande, datum

[Emil Dahlberg,

Justerare, datum

]

[Inger Mattsson,

]

Bilaga 7

Valberedningens förslag på styrelse till årsmötet 2010

Ordförande: Jonas Svedberg
Styrelseledamöter:
1. Ingemar Nordström (kassör)
2. Emil Dahlberg
3. Patrik Gillerstedt
4. Andreas Åström (motor)
Styrelsesuppleanter:
1. Inger Mattsson
2. Frida Jacobsson

Revisor:
1. Mikael Ström
2. Anders Gustafsson
Valberedning var: Patrik G, IngerM, Per B.

2010 - 2011

10000
0
0
0
0
2000
0
12000

GLIDFLYGARNA H&SkFK
Utfall 2009 - 2010 och budget 2010 - 2011
2009 - 2010

8500 10 250
4000
5 000
3000
0
500
0
9000
5 800
0
0
0
0
25 000 21 050

Budget

0
0

1500
16000
15000
500
0
0
500
250
1000
0
2000
0
1000
0
250
500
500
1500
1500
0
400
800
43200

Utfall

500
0
0
0
0
0
0
853
0
0
0
0
0
214
425
454
1 591
821
710
0
645
5 713

Budget
Intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag SSFF cup-arrangemang
Bidrag SSFF inventarier
Bidrag NBV
Tävlingsintäkter (SC etc)
Intäkter vinschverksamhet
Överskott klubbresa
Summa intäkter

500
0
500
500
250
500
0
2000
300
1000
1000
200
400
500
1600
6000
9000
5000
500
30 250

-31 200

Kostnader
Inventarier
Släp till 4-hjuling
Vindmätare Dundret delfinansiering
Upprustning flygställen
MST
Förbundsavgift FSF
Marknadsföring
Telefon & Porto
Möteskostnader
Boende klubbresa
Vinschning
Utbildningsmaterial
Utbildningskostnader
Utbildningskostnader (medlemsseminarier)
Arrende Kanis
Hemsidan
Plusgiro
Fordonskostnader obligatoriska
Fordonskostnader övriga
SC-arrangemang
Inköp vinsch / -tillbehör
Övriga kostnader
Summa kostnader
Budgeterat underskott
b06_Faställd_Budget 2010-2011_A.xls

Bilaga 6

Investering
Investering (med GSK Alpina och/eller Dundret)

tex röda korsutb.

fordonsskatt för 2 släp + förs. 4-hjuling
förbrukningsmateriel, e.g. elsystem fyrhjuling
release till skoter

2010-12-12
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November 2010

Glidflygarna H&SkFK
Verksamhetsplan för perioden årsmöte 2010- årsmöte 2011
Klubbvision
Visionen är att alla i klubben skall ge sina medlemmar goda förutsättningar att flyga och
att medlemmarna skall kunna njuta av säker flygning.
I visionen ingår även att klubben i framtiden kan utbilda nya piloter på minst
backglidningsnivå för att kunna trygga återväxten i upptagningsområdet.
Medlemmar
Målet är att rekrytera 2 skärmflygare under året.

Aktiviteter
Nov,

Årsmöte Gällivare, (med flyg/skidor)

Dec,

Skärmunderhåll/Nödskärmspackning i Älvsbyn

Feb/Mars, Bogsering på isarna, mål minst tre helger
(om intresse finns vinschkurs på is.)
April,

Ylläs-långhelg,
Åreklubb-resa. (med grundkurs, v17)

Maj,
Juni,

Dundrettrofén, (Prel. gamla formatet, SC om intresse att arrangera finns)
Hjälpa Norrsken med ev. SM arrangemang i Kittelfjäll.

Juli,

Bodö …

Aug.

Graddishelg (KM)….

Sept.

eller Okt. Försök till gemensam XC-höstresa

Okt.

….

Övrigt
Frivilliga behövs inom klubben, för resor, kurser och aktiviteter.

Bilaga 2

November 2010

Glidflygarna H&SkFK
Verksamhetsberättelse för perioden årsmöte 2009- årsmöte 2010
Medlemmar
Föreningen har 36 medlemmar (13 sept 2010).
Aktiviteter
Styrelsen har haft tre möten under året.
Föreningen har haft tillgång till lokaler i Älvsbyn.
Föreningen har haft två nödskärmspackningstillfällen i Luleå
Försök till vinschkurs i februari, blev inställt i sista minuten pga sjukdom.
En vinschhelg på is i Ängesbyn.
En mycket lyckad klubbhelgresa till Ylläs.
En mycket lyckad klubbveckoresa till Åre.
Fint arrangemang av SC Dundret, tyvärr uteblev det fina XC-vädret, men flyga
fick vi.
Deltagande i SC-Kittelfjäll .

Övrigt
Två Glidflygar-piloter har utmärkt sig med mycket fina tävlingsresultat under
året:
Axel Knutsson, kom trea i Acro-SM, hans första tävling.
Magnus Eriksson, deltog i SC(2:a i Kittelfjäll) , EM(38:a),
SM(10:a), PWC-Portugal(24:a) och kvalificerade sig som ende
svensk till PWCs superfinal i Turkiet.
En av våra flygkamrater Thomas Isaksen, omkom i en tragisk olycka i Thailand,
när han försökte rädda ett litet barn ur en djup brunn. Vi saknar honom.

Bilaga 1

Röstlängd årsmöte 2010-11-27:
Emil Dahlberg
Jonas Svedberg
Inger Mattsson
Anders Gustafsson
(Johanna Hamne observatör)

Bilaga 8
Dagordning Glidflygarna H&SkFK årsmöte, 27 November -2010
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
(Oförändrade: Ordinarie medlem 250 SEK, Stöd-medlem 50 SEK)
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
11.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid (4veckor före) inkomna motioner.

12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett år;
b) en ledamot i styrelsen för en tid av två år.
c) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år;
d) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
e) en revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
f) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
g) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att
representera med ombud);.

13 Behandling av styrelsens förslag.
a) Tecknare av postgirokonto "Glidflygarna" 59 94 90-0
(2 namngivna personer skall utses som firmatecknare)
14. Övriga frågor
-Inköp av bättre begagnad nödskärm till klubbutrustningen (den tyngre)
-Investering i släp till 4-hjulingen/Dundret-trofén
-Investering i vindmätare Dundret

-Ideer till aktiviteter och investeringar för klubbens vinschverksamhet
(NB. Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas
om den inte finns med i kallelsen till årsmötet)

