Møtereferat

Styremøte Bardufoss flyklubb 30.september 2009
Tårnbygget Bardufoss lufthavn
Deltagere: Hilde Halvorsen (leder), Tony Hammerstad (Styremedlem), Trine Stiberg (Styremedlem), Trond Stiberg
(Styremedlem), Guy Chaboud(Varamedlem), Vidar Skog (Varamedlem), samt Roald Andersen (Flygesjef)

Sak

Beskrivelse

1

Gjennomgang av raferat
fra forrige styremøte.

2

Lakkering av LN-DAY

3

Motorbytte LN-DAY

Avgjørelse

Ansvar/Frist

Det jobbes opp mot Stein (NAC) og Eriksen
(Sørreisa) for å få et tilbaud på jobben. Forsvaret
har sagt seg positive til at vi kan nytte deres utstyr
ifm lakkering så lenge dette skjer via/av Eriksen.
Styret ønsker arbeidet utført i
desember(09)/januar(10).
Jan Terje Jakobsen (FLO) kontaktes med
forespøsel om lån av vaskehall.

Hilde.
Tony
kontakter
Jakobsen
(FLO).

Dette jobbes det videre med. Det planlegges med
å sette inn en O-360-A4M 180hk motor (kit). Det er
funnet 2 andre REIMS 172 med tilsarende motor.
Søknad om å kunne gjøre denne oppgraderingen
sendes Luftfartstilsynet. Pris for jobben innhentes.

Trond.

Stein

Svar klart til
neste
styremøte

Priser
innhentes til
neste
styremøte

4

Fastmontering av GPS

Tidligere avgjort sak. Innmoteringen skjer ved
neste 1000 timer.

5

Personalsak

Enstemmig avgjørelse fattet

6

Klubbens flytjeneste

Flytjenesten bidrar med et ikke ubetydelig bidrag
til klubbens økonomi. Det finnes pr i dag ikke
noen lokal instuks for denne tjenesten, og for
leder flytjenesten. Forslag til slik utarbeides.

Det ønskes at
Fred
utarbeider et
forslag.

7

Kartotekkort

Det presiseres at klubbens kartotekkort skal
holdes oppdaterte. Fyll inn utløpsdatoer for alle
sertifikater, helseattest og klubb PFT slik at
klubben kan holde oversikt over medlemmenes
status.

Roald

8

Julebord

Det planlegges med å arrangere julebord. Dette
Trine
kombineres med en markering av 100års
jubileumet. Det ses på en mulighet å ha dett
sammen med noen av våre sammarbeidspartnere
(fallskjermklubben, Avinor, Brann e.l.) Forslag til
dato er 27. november i «millionbygget»
Setermoen

9

Neste møte

Neste styremøte blir torsdag 19.nov kl 1800

Vidar Skog
Referent

Hilde

