Styremøte Bardufoss Flyklubb lørdag 12. januar 2002.
Tilstede:

Roald Andersen, Stein Jakobsen, Jan Harald Tomassen, Karl Espen
Galguften, Fred Roger Eilers, Jarle Johansen, Ole Morten Sørensen,
Dagfinn Johansen, Hans Tore Asphaug, Morten Raustein (kom sent).

Sak 01/02

Godkjennelse av landingsplasser på ski.
Lille Rostadvann: Er ok!
Takvatn: Venter på skriftlig godkjenning fra grunneierlaget. Den er
godkjent muntlig.
Devdis og Karlstad: Forventer godkjenning i slutten av januar.
Altevatn: Ordfører i Bardu godkjenner direkte. Vi må lage en
kartoversikt med angivelse av 3 – 4 områder vi ønsker å benytte. Morten
og Hans Tore ordner dette.
Skøvatn: Ok.
Finnfjordvann: Jarle har vært i kontakt med kommunen angående å få
benytte flere landinger. Vi søker på det vi har bruk for, dvs ubegrenset
antall landinger. Når det gjelder utvidelse av området, gikk dette i stå da
en av grunneierne ikke ønsket å skrive under.
Finnsæther: Ok til 2005.
Ostervann: Ingen innvendinger fra grunneiere om bruk i påsken.
Problemet ligger i godkjennelse i kommunen.
Steinvatnet (Salangen): Grunneierne har sagt ok. Søknad sendes, skal
være kun en formalitet. Roald ønsket en oversikt over grunneiere
(telefonnumre) som vi kan kontakte før flyging for eventuelt å få
tilbakemelding på eksisterende forhold, da vannet brukes mye av
grunneierne. Jarle har navn og nummer.
Reisavatnet: Ok.

Sak 02/02

Status regnskap.
Karl Espen hadde ikke med oversikt over økonomisk situasjon, da han
nettopp var kommet tilbake fra reise. Dog var det kommet inn ca. kr. 30
000 fra NINA, samt at det var kommet regning fra Bodø Flyservice på ca.
kr. 20 000. Regnskapet vil være avsluttet i løpet av uke 3, og klart for
revidering.

Sak 03/02

BFK – deltagelse i ”tenkegruppe” i NAK??
Aleksander Gjems (NAK) kommer for å delta på styremøte i forkant av
Årsmøtet, for å orientere om ”tenkegruppen”. Ideen er å ha med et utvalg
av klubber for å være med å ”stake ut kursen” til NAK i fremtiden.
Hvordan vi ønsker at klubben/NAK skal se ut i fremtiden. Aleksander
Gjems ønsker at dette legges frem for Årsmøtet for å få aksept.
Vedtak: Styret synes dette virker interessant, og ønsker at Aleksander
Gjems kommer og legger dette frem for Årsmøtet.

Sak 04/02

Saker til Årsmøtet 2002.
Det var ingen innkomne saker fra medlemmene. Styret ønsket følgende
saker opp på Årsmøtet:
a)
BFK – Deltagelse i ”tenkegruppe” NAK. Saken legges frem av
Aleksander Gjems.
b) Timepris. Kun en informativ sak, da det til enhver tid er styret som
forvalter økonomien til BFK, og således må styret styret til enhver tid
vurdere timeprisen på flyene. En gruppe skal beregne hva timeprisen må
være, basert på alle tenkelige utgifter, slik som : fuel, olje, vedlikehold,
avgifter, forsikring, etc….. med utgangspunkt i ”nullstilt” fly og 300 timer
flyging i året på LNDAY, samt 100 timer i året på LNACI. Gruppen
består av Fred Roger, Stein og Hans Tore.
c) Idegruppe. Dukker stadig opp ideer på styremøtene. Det ønskes derfor
at noen i klubben kan få tildelt oppgaven som ”ideskaper”, og eventuelt
legge frem disse som saker for styret på styremøtene.
d) Organet. Klubbens avis lider av mangel på stoff fra medlemmene.
Avisens fremtid legges derfor frem på årsmøtet. Saken legges frem av vår
redaktør Jan Harald.

Sak 05/02

Rapporteringer til NAK.
Rapporter til NAK skal være inne pr. 15. januar , senest utgangen av
januar. Jarle tar seg av saken.

Sak 06/02

Eventuelt.
Fred Roger kom med følgende innslag:
- Troms Luftsportskrets trenger styremedlemmer. Det er gunstig å ha
medlemmer der. Er det noen fra BFK som kan tenke seg et verv??
- Jervesøk. Viser seg at det har vært vanskelig å få stilt folk til å utføre
oppdragene fra NINA. NINA vil komme med en langtidsplan som vil gjøre
det ”enklere” for oss å innprogrammere turene. Det oppfordres å få
medlemmene inn i systemet. Oppdragene MÅ ikke utføres av Flytjeneste
folk!
- Rundflyging. Det er ønskelig med en oversikt over hvem som kan være
med på denne delen av aktiviteten. Fred Roger tar kontakt med Flygesjef
for å få oversikt over hvem som kan være aktuelle.
- Strømleverandør. Ole Morten kan ta på seg å være abonnent.
Tilbakebetaling ordnes på en enkel måte med kasserer. Ole Morten ordner
saken.
Karl Espen kom med følgende:
- Ny kasserer. Karl Espen reiser på Luftforsvarets Flyskole om 14 dager,
og må derfor si fra seg vervet som kasserer. Saken er allerede forelagt
valgkomiteen. I og med at Karl Espen reiser tidlig, må noen ta seg av
kasserervervet frem til Årsmøtet 2002. Det vil bli vanskelig med

overlapping fra gammel til ny kasserer. Saken overleveres styret.

Sak 07/02

Orientering fra skolesjefen om skolesjefseminaret.
Morten orienterte om skolesjefseminaret på Gardermoen. Det ble lagt
fram utkast til nytt skoleprogram og skolehåndbok tilpasset JAR FCL.
BFK ble tatt inn på et prøveprosjekt som 1 av 4-5 flyklubber. Det var mye
snakk om problemene relatert til JAR FCL. Morten har selvstendig tatt
stilling til at vi går inn for prøveprosjektet, og har herved orientert styret.
Programmet er bygd opp i ”blokker”, og intensjonen er at man skal bestå
en blokk før man får gå videre i programmet.

Hans Tore Asphaug
Referent

