REFERAT STYREMØTE Bardufoss flyklubb
18.06.09
Tilstede styret: Hilde Halvorsen, Guy Chaboud, Trond Stiberg og Trine Stiberg
Tilstede fagsjefer: Stein Jakobsen, Roald Andersen, Hans Tore Asphaug og Fred Eilers
Fravær: Jan H Thomassen, Tony Hammerstad, Vidar Skog, Arnulf Andersen og Dagfinn
Johansen (fagsjef/miljøleder)
1) Fagsjefene: Stein (teknisk leder), Roald (flygesjef), Hans Tore (skolesjef) og Fred
(flytjenesten) orienterte om sine ansvarsområder/funksjoner. Hva den enkelte fagsjef
har ansvar for finnes beskrevet på nettsida til flyklubben og finnes også i et utskrevet
format i en av permene i medlemsarkivet på klubbhuset. Det ble diskutert behov for å
ha en stedfortredende skolesjef, med bl.a bakgrunn i at det ikke kan utføres flytimer
når skolesjefen er bortreist. Ingen avgjørelse om forslag blir fattet.
2) Lakkering av LN-DAY: Det ble lagt frem diverse innhentede og stipulerte priser for
lakkering av LN-DAY. Bodø ca 100 000 NOK, Litauen ca 70 000 NOK (+25 %
moms), Rakkestad ca 125 000 NOK. Stein Jakobsen skal få en pris på Bardufoss
(NAC) til neste styremøte. Det blir også diskutert om det lar seg gjennomføre og
lakkere flyet på dugnad og hva som vil kreves av medlemmene i så fall. Lakkering på
dugnad vil bli det billigste alternativet, men krever at folk stiller opp og at noen har
overoppsyn med gjennomføring. Stein og Roald sier at de kan være behjelpelig. For at
klubben skal miste minst mulig flytimer i lakkeringsperioden er det enighet om at en
eventuell lakkering må gjennomføres i desember måned. Tas opp ved neste styremøte
3) Flytting av Hangar: Diskutert behov for ny hangar komite og hva som er status i
”flytting av hangar” saken. Steinar Bjørkli innehar tegning/mål på hangaren. Bestemt
at saken skal ligge inntil det foreligger et mer sikkert signal om at vi må flytte, eller
hvis det kommer inn krav/forslag til styret om at ”flytting av hangar” saken må tas opp
på nytt. Sak avsluttet inntil videre
4) GPS i LN-DAY: GPS skal fastmonteres i LN-DAY. Utgifter i forbindelse med
fastmonteringen dekkes av legekonto. Sak vedtatt
5) Økonomi: Kasserer orienterer om økonomisk situasjonen i klubben. Vil komme
tilbake med mer detaljert oversikt på de neste styremøtene. Orienterer om at han ikke
har tid og kapasitet til å se på Mogas saken pr i dag.
6) Eventuelt: Det jobbes videre med markering av 100-års jubileum. Trine har tatt
kontakt med Tromsø flyklubb. Ingen i styret ville ta på seg ansvar for felles
markering. Trine vil kontakte instruktør Frode Holøien for å høre om han er interessert
i å være med i en 100-års jubileums komite. Tas opp ved neste styremøte
Neste styremøte lørdag 22.08 kl 16:00
Ref Trine Stiberg

