Referat fra styremøte i BFK lørdag 22.08.09
Tilstede: Trond, Guy, Vidar, Tony og Hilde. Trine kom mot slutten av møte.

1. Lakkering av DAY. Styret håper at det er mulig å få dette gjort lokalt. Hilde skal ta
kontakt med Stein Jacobsen og Roald Andersen for å se på muligheten. Dersom de
er positive bør det være mulig for at noe av jobben kan utføres på dugnad og at
resten av tjenestene kjøpes fra NAC.

2. Det er ønskelig at vi starter en prosess nå med tanke på at vi trolig innen 2 år må
bytte motor i DAY. Siste gang motoren ble skiftet ut var det ønske om at det skulle
settes inn en 180HK. Dette ble ikke gjort av økonomiske årsaker. Det er forsatt
ønske om en 180HK ved neste bytte. Trond vil kontakte Stein Jacobsen på NAC slik
at nødvendige papirer blir utfylt og at det blir sjekket om det lar seg gjøre teknisk og
økonomisk å oppgradere nåværende motor til en 180,slik at dette er avklart når tiden
for motorbytte er inne.

3. Det er ønskelig at det er en plan og at det settes av midler til bytte av interiøret i
DAY.

4. Det ble på styremøte den 18.06.09 bestemt at det monteres GPS permanent i
DAY. Utgifter dekkes av legesjekk kontoen. Guy skal sjekke opp med Stein når dette
vil bli gjort.

5. Det vil bli bestilt kort på Statoil og Esso slik at medlemmer slipper å legge ut for
bensin til Cuben.

6. Styrer vil se på fagsjefenes instrukser og myndighet slik de foreligger i dag. Det er
ønskelig fra styret sin side at fagsjefene informerer styret før de kontakter
medlemmer direkte ved spesielle saker, hvor det i ettertid kan oppstå diskusjoner.
Tony vil gå gjennom å se på dagens rutiner.

7. Holdninger: Det er viktig at styret og alle klubbens medlemmer har holdninger som
gjør at alle typer ulykker i størst mulig grad forebygges. Dette medfører at klubbens
lover, regler, normer og anbefalinger følges. Dersom det skal gjøres avvik fra
fastsatte rutiner skal dette behandles av styret.

8. 100 års jubileet til Luftsportsforbundet. Trine har sjekket med Tromsø flyklubb mtp
et felles arrangement. Dette var ikke ønskelig fra deres side.

9. Kurs flytjenesten. BFK vil i forbindelse med kursdag på Elvenes 29.08.09 selge
mat og drikke til kursdeltakerne til inntekt for klubben.

10. Julebord. Det er kommet inn forslag med ønske om at klubben arrangerer
julebord for sine medlemmer. Trine og Monica ser på saken.

Ref Hilde Halvorsen

