Styremøte Bardufoss Flyklubb 16.februar 2004

Tilstede:

Fred Roger Eilers, Magne Are Eilertsen, Albert Jensen, Ole Morten
Sørensen, Hans Tore Asphaug.

Sak 07/04

Valg av fagsjefer
Styret diskuterte oppsettet av fagsjefer, og kom frem til følgende oppsett:
(Anmerkning om fagsjefene har godtatt vervet er satt i parantes)
- Skolesjef
: Morten Raustein
(OK)
- Ass. skolesjef
: Hans Tore Asphaug
(OK)
- Flygesjef
: Magne Are Eilertsen
(OK)
- Teknisk sjef
: Stein Jakobsen
(OK)
- OPL Flytjenesten : Fred Roger Eilers
(OK)
- Flytryggingsleder : Hans Tore Asphaug
(OK)
- Miljøleder
: Ole Morten Sørensen
(OK)

Sak 08/04

Elvenes leir
Elvenes leir skal avvikles fra forsvaret og selges. I den forbindelseskal det
avholdes et ”folkemøte” i Salangen mandag 23.februar kl 2000; ”hvordan
sikre lokal styringsrett når det selges.
Vedtak: Deltagere fra styret stiller.

Sak 09/09

GAP-weekend
Mail mottatt fra Aleksander Gjems angående GAP-weekend 30.juli til
1.august. Eventuelle temaer for weekenden kan være:
- Omgivelser/natur
- Flytrygging
- Sosiale aktiviteter
- Lære noe nytt
Styret mener det bør nedsettes en komitè.
Vedtak: Deltagere på møtet den 23.februar tenker gjennom temaer for
GAP-weekenden, som luftes/diskuteres på turen til Salangen.

Sak 10/04

Ledermøte
Det blir vanskelig både for Leder og Nestleder å delta på ledermøtet i
NAK i Trondheim 20 – 21.mars. Alternativ deltager kom derfor opp.
Vedtak: Kjell Åge Fossland forespørres om deltagelse, da han for tiden er i
Trondheimsområdet (Stjørdal).

Sak 11/04

Toalettrommet i hangar
Varmtvannstanken virker ikke som den skal da den ikke gir varme.
Magne Are ser på saken. I tillegg er det ønskelig å få tak i et dusjkabinett.
Vedtak: Hans Tore sender ut mail og lufter om noen av medlemmene har

et brukt dusjkabinett å ”gi bort”.

Sak 12/04

Regnskap
Magne Are gikk gjennom et oppsett for regnskapsføring basert på Excell.
Enkelt å bruke og enkelt å føre. Enighet i styret om at det så godt ut.

Hans Tore Asphaug
Sekretær

