
FÖRSTASIDAN TILLBAKA    

Närvarande på mötet: Tomas Pettersson, Peter Rehnholm, Ola Dahlöf, Lars Mattsson, Shapour Hatam, Marcus
Lindqvist, Cay Westerholm, Johan Bergström och Johan Axelsson.

Nya styrelsen:

Ordf: Marcus Lindqvist 2 års period 
Kassör: Ola Dahlöf 2 års period

Ledamot: Shapour Hatam 1 år kvar
Ledamot: Tom Särlvik 2 års period 
Ledamot: Lars Mattsson 1 år kvar

Valberedning: Johan Axelsson 2 års period
Valberedning och Revisor: Johan Bergström 2 års period

Sammanfattning från årsmötet:

- Represetant till Flygsportförbundet: Marcus Lindqvist

- Medlemsavgift 2008, 100kr 

- Ändring av stadgarna så ev ändring av medlemsavgift kan ändras inför kommande år vilket inte är möjligt i

dagsläget.

- Containern som står på tärnafältet konstateras att det ägs av SHFK. Inget beslut om åtgärd vad vi ska göra med
den. Fortsättning följer på nästa styrelsemöte. 



- Alla medlemmar 2008 får ett mejl med inloggnings uppgifter till hemsidan samt ett utskick med vanliga posten
med en tyglapp och klistermärke med SHFK klubbemblem på. ML fixar detta.

- Marknadsförings visitkort diskuterades sedan framtagning av en klubb tröja. Fortsättning följer på nästa
styrelsemöte. 

- Ompackning av nödskärm samordnas med Cirrus och TP-Sport. TP meddelar ML när det börjar bli aktuellt så
det kommer ut på hemsidan. 

- Flygläger och tävling samordnas med Trikegruppen i Sala. Mer info om detta kommer upp på hemsidan.

- Flygning på Gärdet till våren kollas upp av Shapour tillsammans med övriga i styrelsen.

- Inköp av materiel till V-drag

- Inleda gemensamma aktiviteter med Stockholms skärmflygklubbar. Flygning på Barkarby är fullt möjligt under
höst och vinter säsongen.

Johan Axelsson tipsar om Basengruppen i Tierp. Aktiviteter har sakta med säkert börjat komma igång. Kanske
någon flygträff eller liknande borde ordnas...Basengruppen återkommer. 

- SHFK stödjer ekonomiskt om medlemmar genomför gemensamma aktiviteter som t ex läger, tävling m.m.
Arvodet avgörs av medlems antalet. Kontakta styrelsen eller Marcus Lindqvist för mer info. 

- Medlemsavgift 2009 fastställdes till 100kr 

Hedersmedlemmar

Mats Romson Rolf Björkman

Verksamhetsberättelse för det gångna året: 

- Lyckat läger och tävling med totalt 30 piloter som kom och flög. Tidningen Search Magazine publicerade ett bra
reportage om tävlingen Sala open.

- Sunneveckan blev lyckad trots en del regn. Markel skolade in ett gäng på flygbogsering.

- Vår hemsida har ca 10 - 20 träffar per dag. Vid en sökning på google ligger vi på en fjärde plats upp i från då
sökordet är hängflyg.

- 20 st medlemmar 2007 en ökning jämfört mot föregående år. 



Tackar för ett givande årsmöte! 


