BARDUFOSS FLYKLUBB
Årsmøtet
19.februar 2011 kl 16:00
REFERAT
Stemmeberettigede medlemmer tilstede (15 stk):
Jan Harald Tomassen, Roald Andersen, Hans Tore Asphaug, Jarle Johansen, Bjørnar Lange,
Trond Stiberg, Lauritz Døsen, Ketil Løvhaug, Guy Chabaud, Arnulf Anderssen, Magne Are
Eilertsen, Fred Eilers, Tony Hammerstad, Hilde Halvorsen og Trine Stiberg
Sak 1. Innkalling, saksliste og stemmeberettigede
Godkjennes uten anmerkninger
Sak 2. Valg av ordstyrer, referent og underskrivning av protokoll
a. Jan Harald Tomassen velges enstemmig som ordstyrer
b. Trine Stiberg velges enstemmig som referent
c. Hans Tore Asphaug og Tony Hammerstad velges enstemmig for underskriving av
protokoll
Sak 3. Årsberetninger
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Styrets årsberetning - Godkjennes uten kommentarer
Teknisk årsberetning - Godkjennes med kommentar om feil i rest gangtid propeller
Flytryggingsjefens årsberetning – Godkjennes uten kommentarer
Skolesjefens årsberetning – Godkjennes uten kommentarer
Flygesjefens årsberetning – Godkjennes
Flytjenestens årsbetning – Godkjennes uten kommentarer

Sak 4. Regnskap og revisjonsrapport
a. Regnskap for 2010 legges fram av kasserer. De økonomiske utfordringene baserer
seg på 1)Motorbyttet på LN-DAY 2)Vedlikehold på LN-DAY har vært på
283 000,- kr. Budsjettert 120 000,- Det må bli mer samsvar mellom budsjettert og
faktisk kostnad. 3) Mye færre flytimer enn budsjettert.
Utgifter som strøm og forsikring har blitt vesentlig redusert. ACI har flydd mer
enn budsjettert.
b. Revisjonsrapport legges fra av revisorene. Revisjonsrapporten godkjennes med
kommentar/ henstilling om av revisjonsrapporten bare skal omhandle
regnskapsmessige forhold, og ikke omhandle forslag til endring eller forbedring av
drift

Sak 5. Innkomne saker
5.1 Forslag om elektronisk klubbinstruks

Årsmøtet pålegger nytt styre om å etablere en elektronisk klubbinstruks, som snarest
legges ut på klubbens hjemmeside

5.2 Forslag om nytt klubbkartotek
Årsmøtet pålegger nytt styre om avvikle dagens manuelle klubbkartotek og erstatte det
med en kombinasjon av medlemslisten i Melwin og bookingsiden/aircraftclubs, for å
få bedre kontroll på medical, rettigheter og klubb-PFT

5.3 Forslag om at styret har myndighet til stadfeste nivå for grønnpris
Forslag vedtatt

5.4 Forslag om permanent ordning for Mogas
Årsmøtet pålegger nytt styre til snarest å få i stand en mer permanent ordning for
Mogas

5.5 Forslag om endring av pris på selvassuranse fondet
Forslag om at prisen på selvassuranse fondet endres fra sum pr time, til en fast
kostnad, slik at ikke er de som flyr mye som må bære hoveddelen av innskuddet.
Fastsetting av pris blir styrets ansvar. Forslaget vedtas med 9 mot 6 stemmer.
5.6 Forslag om endring av klubb PFT
Forslaget innebærer:
a. Klubb-PFT er gyldig for 1 år (ut måneden 1 år etter at PFT er tatt)
b. Skilltest/PC med kontrollant på klubbens fly er likestilt med klubb-PFT
c. Klubb-PFT gjøres som et todelt "selvstudie" med en praktisk del og en teoretisk del.
Forslagstiller lager 5 alternativer for praktisk og teoretisk gjennomføring, hvor
medlemmene får treningsmomenter som skal gjennomføres. De som ønsker det kan ha

med instruktør på den praktiske gjennomføringen. Det lages egne praktiske oppgaver
for LN-DAY og LN-ACI.
d. Skjema for gjennomført klubb-PFT arkiveres av Flygesjef som gjennom BFK's
instruksverk er ansvarlig for oppfølging av at klubbens medlemmer oppdaterer
sitt medlemskartotek.
d. Ugyldig klubb-PFT innebærer flyforbud til klubb-PFT er gjennomført.
Forslag vedtas enstemmig
5.7 Flytting av hangar og klubbhus
Årsmøtet pålegger styret om å iverksette planlegging for flytting av hangar og
klubbhus
Sak 6. NLFs ledermøte 2011
Styret plukker ut en representant
Sak 7. Valg
Det velges nytt styre og sammensetningen blir:
Leder: Jan Harald Tomassen
Nestleder: Hilde Halvorsen
Kasserer: Lauritz Døsen
Sekretær: Tony Hammerstad
Styremedlem: Jørn Stagnes
Styremedlem: Trine Stiberg
Varamedlem: Hans Tore Asphaug
Varamedlem: Trond Stiberg
Som revisor velges:
Magne Are Eilertsen
Kjell Åge Fossland
Som valgkomite velges:
Guy Chaboud
Vidar Skog
Roald Andersen

Hans Tore Asphaug

Tony Hammerstad

