Protokoll fra styremøte i Bardufoss flyklubb
Avholdt 17.januar 05 kl. 19:00
Til stede: Jan Harald Tomassen, Kjell Åge Fossland, Ketil Løvhaug, Dagfinn Johansen og
Frank Vedal
Sak 1. Oppfølgning av saker fra 2004.
a) Godkjenning av vedtekter:
Det ble enstemmig vedtatt at flyklubbens vedtekter måtte sendes inn til
godkjenning hos idrettsstyret hurtigst mulig. Formann sørger for at dette skjer.
b) Vedlikeholdshandboka – status:
Stein og Roald jobber med den nye vedlikeholdshandboka og er kjent med fristen
for dette arbeidet som er 1. mars. Fra styrets side oppfordres det også til, at det
under arbeidet holdes kontakt med tilsynet. Formann holder løpende kontakt med
Stein ad. dette arbeide.
c) Motor : Status på finansiering / NAK-NIF støtte.
Saken ble drøftet og man tror det skal være mulig å få til lånefinansiering. Så langt
er imidlertid intet gjort for å bringe klarhet i om det er muligheter for
tilskuddsordninger eller finansiering gjennom NAK-NIF systemet. Formann og
kasserer undersøker dette nærmere. Det tas videre kontakt med teknisk sjef og får
denne til å gjøre konkrete vurderinger av hva vi bør legge oss på, og hva prisene på
de forskjellige løsninger vil beløpe seg til. Formannen holder kontakt ad. dette.

Sak 2. valg av fagsjefer:
Flytryggingssjef
Miljøsjef
Teknisk sjef
Flygesjef
Skolesjef
Sjef flytjenesten

Jarle Johansen
Dagfinn Johansen
Stein Jakobsen
Morten Raustein
Hans Tore Asphaug
Fred Eilers

Samtlige valg skjedde enstemmig.
Sak 3. Elvenes – utarbeiding av prospekt til årsmøte NAK
Frank Vedal og Ketil Løvhaug samler informasjon og formannen syr sammen en presentasjon
som fremlegges på NAK `s årsmøte. Her fokuseres det på et Nord-Norsk luftsportssentrer, og
det anmodes om at NAK tar dette som en sak videre.
Sak 4. Midnight Sun Airshow 2005
Saken ble drøftet uten at man på det nåværende tidspunkt har så mye konkret å komme med.
Det ble fattet vedtak om at vårt 60 års jubileum som klubb for oss bør stå sentralt, og at man
tilpasser vårt bidrag til arrangementet i en edruelig målestokk til vår kapasitet.

Sak. 5. Aktivitetsplan
Saken ble drøftet og det ble besluttet å ikke legge opp en for omfattende aktivitetsplan første
halvår, men i stedet konsentrere seg om noen arrangement som kunne være interessante og
samlende for medlemmene.
Det ble besluttet å forsøke å avholde en intern jubileumsfest i anledning klubbens 60 års
jubileum. Dette tar man sikte på å avholde så fort som mulig, og dersom dette lar seg gjøre
den 18 februar. Formann og kasserer følger opp saken.
Før påske tar en videre sikte på å avholde en klubbkveld med pizza og simulatorflyging ved
NAC. Kvelden kan kanskje også knyttes opp til et medlemsmøte.
Innen 17. mai avholdes en dugnad med landingskonkurranse på Bardufoss.
Sak 6. Søknad om midler / sponsorstøtte
Saken ble drøftet og det ble poengtert at det tidligere har vist seg nærmest umulig å skaffe
sponsorsmidler i det klubben har hatt lite å tilby potensielle sponsorer. Det ble derfor vedtatt
å undersøke nærmere hvilke muligheter som ligger NIF og AOF systemet. AOF kontaktes av
Ketil Løvhaug og NIF av formannen.
Sak 7. Organet – Kostnader i forhold til nytteverdi. Alternativer?
Saken ble drøftet og styret besluttet deretter at Organet for fremtiden lages i en elektronisk
utgave. Dette innebærer at papirutgaven utgår, men at redaktør fremdeles beholder sitt verv.
8. Eventuelt
a) Fullmakter konto
Det ble besluttet at man skal beholde samme bankforbindelse som tidligere og at
formann og kasserer skal ha anledning til å tegne klubben.
b) Transponder til CUB
Saken ble drøftet og styret ser behovet for at også Cub`en utstyres med transponder.
Dette da våre operasjoner med denne maskin nærmest umuliggjøres uten. Frank Vedal
sjekker angående transpondere, både med hensyn til innkjøpskostnader og hva som
kan benyttes i forhold til cubens begrensede strømforsyning.
c) Varamedlemmers rolle
Det ble gitt en avklaring på hva varamedlemmeres rolle er i forhold til klubbens
reglement.
d) Tillitsvalgtes godtgjørelser
Saken ble drøftet og man kom til enighet om at det må avklares og nedfelles i
klubbens reglement hva som skal anses som dugnadsarbeide for klubben, og hva som
skal være betalt arbeide av det som utføres på teknisk side. Dette da det tydeligvis
hersker en del usikkerhet omkring dette. Formannen griper fatt i denne
problemstilling.

e) Klubbens logo
Formannen fremmet forslag om å foreta visse endringer på klubbens logo, da denne i
sin nåværende form fremsto som noe gloret og lite visuelt tiltalende.
Saken ble drøftet, og det ble besluttet å sette ned et logoutvalg bestående av Roald
Andersen, Jan Harald Tomassen, og Tans Tore Asphaug til å utrede denne sak og
legge frem sitt forslag.

Møtet hevet.

Dagfinn Johansen
referent

