Bardufoss Flyklubb
Boks 1025
9325 BARDUFOSS

Styremøte 10. nov 2010
Tilstede:
Jan Harald Tomassen, Trond Stiberg, Roald Andersen, Stein Jakobsen, Tony
Hammerstad, Trine Stiberg, Hilde Halvorsen, Fred Eilers, Guy Chaboud
Saksliste:
1. Økonomistatus:
Bakgrunn: Årlig sertifisering og skifte av diverse deler har medført dårlig likviditet
på driftskonto, men fortsatt utestående til NAC Maintainance i henhold til
betalingsplan etter motorskifte.
Utfordringer for starten av neste år dersom likviditeten ikke bedrer seg.
Den svake likviditeten skyldes lavere flyaktivitet enn budsjettert.
Vedtak: Det innkalles til en idédugnad i januar for å forsøke å skape liv i
klubben igjen.
2. Teknisk vedlikehold og rutiner for det.
Vedtak: Dagens rutiner opprettholdes.
3. Status handikapflyging
Så langt er det flydd tre timer av tildelte 12 timer. Trine Stiberg sjekker om
flere kandidater kan være aktuelle for å fylle tildelt kvote.
4. Skolesjefseminar.
Fred Eilers deltar i Hans Tore Asphaugs fravær.
3. Flytting av hangar/klubbhus status.
Bakgrunn: Mulighetene for å få nederlandsk ingeniørstøtte utgår.
Forsvarets anbefalte plassering er fortsatt innafor hovedporten - og denne
plasseringen.
Vedtak: Flyklubben sender en henvendelse til Bardufoss flystasjon for å få et
forpliktene svar på framtidig plassering.

4. Kartotekkort.
Flygesjefen etterlyser bedre rutiner for føring av kartotekkort slik at nødvendige
rettigheter og plikter er ivaretatt. Dette for å sikre at klubbens flygere er operative
før flyging.
Styret oppfordrer den enkelte til å gå gjennom sine papirer og oppdatere
oversikten i klubben slik at flygesjef har mulighet til å følge opp sitt ansvar.
Det skal forøvrig innføres elektronisk registrering i Melwin til erstatning for
de gamle kartotekkortene. Ansvar Trond Stiberg.
5. Aktivitetskalenderen
Julebord planlegges som årsfest 22. januar og medlemsmøte settes til 1.
desember.
7. Bruk av flyplasser
Forslag fra Roald om at flyene ikke skal benyttes andre steder enn statlige
flyplasser og plasser godkjent og inspisert av BFK. Enkelte plasser må og omfatte
utsjekk før operasjoner settes i gang.
Vedtak: Saken utsettes og det vurderes å innarbeidet operasjoner på
uteplasser i klubbens instrukser.

Jan Harald Tomassen
referent

