Styremøte Bardufoss flyklubb 4.12.2008
Tilstede: Bjørnar Lange, Frank Vedal, Anders Forseth, Roald Andersen, Fred
Eilers, Stein Jakobsen og Jan Harald Tomassen
1. Registrering i Brønnøysundsregistrene (BS)
Formannen redegjorde for status, og styret gjennomfører registrering i
BS. Dermed vil prosessen med å få fornyet kredittkort for fylling av bensin
gå sin gang.
2. Flytting av klubben
Fallskjermklubben og flyklubben samlokaliseres trolig og stedet vil etter
det 139 luftving uttrykker bli rett inn av hovedporten, med plass for BFK,
fallskjermklubben og eventuell leieplass.
3. Oppfølging aktivitetsplan
Medlemsmøte BFK 17. desember 1900. Tema: GPS og flyfilmer!
Neste medlemsmøte med havaritema 7. Januar klokka 1900.
Årsmøtet fastsettes til 21.februar. Tid og sted kommer.
Messa flystasjonen mulig lokalisering. Formannen sjekker.
4. Rapport fagsjefer
Skole: Skolesjefen midlertidig Non-Op pga manglende refresher kurs og
skilltest.
Flytjenesten: 3 oppdrag på saueleiting i høst pluss en Altevatn-aksjon
gjennomført. Ellers intet.
Flytrygging: Intet spesielt. Et tilfelle av flyging uten luftdyktighetsbevis.
Fartøysjefer oppfordres til å sjekk papirene. Og uregelmessigheter skal
rapporteres leder.
Flygesjef: Manglende holdning til rutiner og prosedyrer. Flygesjefen
oppfordres til å opprette direkte kontakt med den enkelte som ikke følger
gjeldende regler. Dersom kommunikasjonsproblemer oppstår, så kobles
formannen inn.
Teknisk: Flyene operativ. Cub due for årlig. Elt montert i LN-DAY
allerede.
Manglende kontroll på Mogas. Forslag fra Stein: Mogas termineres inntil
ordningene er gjennomarbeidet. Vedtatt.
Refusjonsrutiner etableres av Anders.
5. Status Elvenes
Konsesjonsarbeidet i gang i regi av Arena Elvenes og Troms
Luftsportskrets, men litt manglende forståelse for hva en konsesjon
innebærer. Nye møter medio desember.

6. Eventuelt
- BFK er tildelt et stk 12 V batteri fra Målselv kommune. Bakgrunnen er en
tildeling kommunen har fått for utdeling til frivillige lag og foreninger.
- Revisjon vedtekter for harmonisering med NLFs. Gjennomgås og legges
fram til årsmøtet.
- Revisjon: Valgte revisorer kan ikke fullføre. Regnskapet returneres til
kasserer og gjøres mulig for innsyn på en enklere måte. Anders og Fred
vurderer revisjon.
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