ÅRSMØTE I BARDUFOSS FLYKLUBB
24.02.07.
Avholdt på messa ved Bardufoss flystasjon

Tilstede: Roald Andersen, Bjørnar Lenge, Kjell – Åge Fossland, SebastianCelej , Guy
Chaboud, Per Martin Leinan, Arnulf Anderssen, Stein Jakobsen, Dagfinn Johansen, Jan
Harald Tomassen, Morten Westberg , Anders Forseth, Jarle Johansen og Albert Jensen.

Formannen ønsket velkommen og orienterte om det praktiske omkring møtet.
Følgende saksliste forelå:
Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Sak 2. Valg av ordstyrer og referant
Sak 3. Årsberetninger
Sak 4. Regnskap og revisjonsrapport
Sak 5. Budsjett
Sak 6. Innkomne saker
Sak 7 Valg

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Enstemmig godkjent.
Sak 2. Valg av ordstyrer og referent.
Jan Harald Tomassen enstemmig valgt som ordstyrer. Dagfinn Johansen enstemmig valgt
som referent.

Sak 3. Årsberetninger.

Styrets årsbertening:
Formannen fremla styrets årsberetning. Denne ble vedtatt uten merknader.

Teknisk årsberetning:
Formannen leste opp teknisk årsberetning, og teknisk sjef kom med kommentarer. Denne ble
vedtatt uten merknader.
Flytrygging:
Anders Forseth avgav årsberetning fra flytrygging. Formannen kommenterte at når vi er ute
og flyr og det oppstår ting må vi være snar med varslingen. Både til myndighetene og til
klubbens styre..
Årsberetningen ble deretter vedtatt uten ytterligere kommentarer.

Årsberetning fra flygesjef
Denne årsberetning foreligger ikke. Det pålegges av årsmøtet at denne leveres styret
umiddelbart.

Skolesjefens årsberetning:
Formannen leste opp skolesjefens årsberetning. Denne ble vedtatt uten merknader.

Flytjenestens årsberetning
Denne årsberetning foreligger ikke. Det pålegges av årsmøtet at denne leveres styret
umiddelbart.

Sak 4. Regnskap og revisjonsrapport:
Kasserer orienterte om klubbens regnskap og beklaget at han hadde vært for mye bort til å få
følgt opp i tilstrekkelig grad, noe som medførte at den enkelte ikke fikk oversikt over sine
flykontoer før like før jul.
Revisjonsrapport:
Revisoren poengterer bilagsnumrering med to tall i stedet for et tall. Revisorene anbefaler
regnskapet vedtatt. Det er ikke skrevet noen revisjonsrapport. For ettertiden alltid skal
fremlegges en skriftlig revisjonsrapport.

Regnskapet og revisjonsrapport godkjennes med de ovenstående merknader.

Budsjett:

Budsjett ble fremlagt av kasserer og formann, med en samlet sum driftsinntekter på kr.
444.200,- og en samlet sum driftsutgifter på kr. 428.600,- Driftsresultat 15.600,Budsjettet ble drøftet og enstemmig vedtatt.

Innkomne saker:

Flyparken
Den oppnevnte arbeidsgruppe har konkludert med at LN DAY beholdes, men det må startes
en prosess for å oppgradere maskinen…………
Følgende personer oppnevnes i en gruppe for å sette opp en detaljert oppgraderingsplan for
radio, skrog og på sikt motor. Økonomien for hvert av punktene og helhetlig må utredes.
Følgende ble enstemmig valgt til å sitte i gruppen: Guy Chaboud, Roald Andersen, Per
Martin Leinan, Stein Jakobsen. Konstituerende møte innkalles av Roald Andersen som leder
gruppen.

Opprettelse av selvassuransefond:
Det ble enstemmig vedtatt å opprette et selvassuransefond. Dette finansieres gjennom en
økning av timeprisen med kr. 12,-

Sak 7. Valg.
Følgende personer ble alle enstemmig valgt:
Leder

Jan Harald Tomassen

Nestleder

Kjell Åge Fossland

Sekretær

Arnulf Andersen

Kasserer

Jarle Johansen

Styremedlem 1

Frank Vedal

Styremedlem 2

Roald Andersen

Vara

Guy Chaboud

Vara

Bjørnar Lange

Fastsetting av kontingenten:
Det ble vedtatt at det ikke skjer noen endringer av kontingentens størrelse.

Luftsportsting og seksjonsmøte i NAK 17 og 18 mars.
Det ble enstemmig vedtatt at formannen reiser og representerer klubben på ting og møte.

Dagfinn Johansen
referent

