STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2017

Styret har bestått av følgende personer
Leder

Jarle Johansen

Nestleder

Bjørnar Lange

Kasserer

Christer Sola

Styremedlem

Raymond Langås

1. vara

Christian Fossland

2. vara

Hilde Halvorsen

FAGSJEFER
Operativ leder

Kjell Åge Fossland

Flytrygging

Guy Chaboud

Skolesjef

Ole Holdø

Teknisk leder

Stein Jakobsen

Flytjenesten

Fred Eilers

TILLITSVALGTE
Revisorer
Webansvarlig

Kjell Åge Fossland og Jan Helge Furu
Christian Fossland og Raymond Langås

Rekvirent for adgangskort

Raymond Langås

INSRUKTØRER
Marius Høiseth
John Solvang
Hans Petter Heimro
Ole Holdø

Medlemmer pr 16. februar 2018
47 medlemmer

FLYAKTIVITET
Blokktid DAY

347:15 (210:50)

Blokktid ACI

55:55 (88:45)

Utleie til Bodø ga kun 13 timer mot 47 i foregående år.
I alt 32 (25) medlemmer har fløyet i 2017
Flytjeneste

13:20

I regi av klubben

100:40

Privat

215:30

Skole

73:40

Det er foretatt 893 landinger på tilsammen 30
flyplasser/skilandingsplasser inkludert Bardufoss.
16 (12) medlemmer har fløyet mindre enn 5 timer

7 (6) medlemmer har fløyet mellom 5 og 10 timer
4 (4) medlemmer har fløyet mellom 10 og 20 timer
4 medlemmer har fløyet mellom 20 og 50 timer
1 medlem har fløyet over 100 timer
Vi har ett nytt PPL i 2017

MØTEAKTIVITET
Det ble i 2017 avholdt 6 styremøter.
Alle møtene ble avholdt i klubbens lokaler.
Av viktige saker er nytt klubbhus der vi nå har fått byggetillatelse
fra kommunen. I ettertid har Avinor ikke akseptert vår løsning for
taket på klubbhuset. Vi må bygge taket i samme stil som
hangartaket. Tore Nitter har oppdatert vår søknad for tippemidlene,
og vi tar sikte på å starte grunnarbeidene så snart telen går vekk.
Planen er å få Trulssen maskin til å ta grunnarbeidet og selve
bygget leveres av Hamco bygg. Vi baserer oss på å leie inn et
snekkerfirma som kan sette opp vegger og tak, slik at bygget er tett.
Deretter kan klubbens medlemmer jobbe med å innrede bygget. Vi
håper å kunne flytte inn en gang i 2019. Klubben har god økonomi,
derfor kan vi tillate oss å selv forskuttere byggingen inntil
tippemidlene kommer. Det kan være 3-4 år frem i tid.

Klubben har nå fått på plass en midlertidig parkeringsavtale med
Avinor. Det betyr at de av klubbens medlemmer som har
adgangskort, kan registrere seg hos Europark og få gratis parkering.
Dette gjelder til 1. mars da Avinor underskriver en avtale med
Europark. Flyplassjefen har antydet at vi muligens kan få 10
parkeringsplasser. Det betyr at de 10 første som kjører inn står

gratis. Den 11. må betale helt til en av de første10 kjører ut. Antall
plasser burde være tilstrekkelig dersom parkeringa brukes til
flyklubbaktivitet og ikke private ruteflyreiser ut fra Bardufoss. Det
blir sendt ut info når vi vet mer etter 1. mars.
Den 3. september ble det avholdt åpen dag. Det ble flydd 7 turer
med forventningsfulle passasjerer.

Vi fikk henvendelse fra Målselv handicaplag og rundflyving med
deres medlemmer. Det ble flydd 12 turer på tilsammen 10:55 til
ordinær timepris. Mulig de kommer tilbake i 2018

Utleie av cuben til Bodø flyklubb ble ingen stor suksess. Bare ca 13
timer ble flydd. De skyldte på været og manglende instruktører.
Utleie i 2018 bør prioriteres. Forhåpentligvis blir det fløyet mer enn i
2017.

I løpet av året har Fred Eilers flydd 67 timer fugletelling til en
timepris av 2040. Dette ga en ekstrainntekt på timeprisen på 66
tusen. Dette utgjør ca 1/3 av årsoverskuddet. Takk til Fred for et
sterkt bidrag til regnskapsoverskuddet.
Den 3. hangarplassen er nå leid ut til klubbmedlem Kjetil Hætta.

Like før jul ble det gjennomført en juleavslutning i klubbens lokaler.
Her var 7 medlemmer samlet for å avslutte flyåret.

2017 har forløpt uten uhell/ulykker. Dette kan vi være glade for.

Vi ønsker det nye styret lykke til!

