MØTEREFERAT

Klubbstyret 17.03.2011
Innkalt av
Jan Harald Tomassen, leder

Sted
Bardufoss TWR

Ordstyrer
Jan Harald Tomassen

Referent
Tony H. Hammerstad

Tid (kl til kl)
1800 - 2030

Tilstede
Jan Harald Tomassen, Leder
Hilde Halvorsen, Nestleder
Tony H. Hammerstad, sekretær

jhtomassen@jht.no
halvorsen_hilde@yahoo.com
thammerstad@hotmail.com

JHT
HH
THH

Fraværende
Lauritz Døsen, kasserer
Trine Stiberg, styremedlem
Jørn B. Stangnes , styremedlem
Hans Tore Asphaug, varamedlem
Trond Stiberg, varamedlem

lauritz.dosen@veths.no
trine.stiberg@nfh.uit.no
jbstangnes@hotmail.com
hans.tore.asphaug@avinor.no
kasserer@bardufossfly.com

LD
TriS
JBS
HTA
TroS

Sak

Diskusjon og konklusjon

1

Godkjenning av referat fra forrige møte.
Referat fra årsmøte er ikke ferdigstilt og kan ikke godkjennes.
Skal undertegnes av HTA og THH.

2

Ansvar

TriS

Gjennomgang av saksliste/innkalling.
Ingen kommentarer utover at pga få fremmøtte må en del saker
utsettes til neste møte.

3

Pålegg fra Årsmøtet.
- Innføring av elektronisk klubbinstruks.
Vidar Skog og Fred Eilers har allerede lagt ned et godt stykke
arbeid i dette, og styret håper de vil kunne gjøre dette ferdig og få
lagt den ut på våre hjemmesider.
- Elektronisk kartotek.
Klubben ønsker å definere sitt behov og så se på hvilke løsninger
som er aktuelle. Lage et eget ark i Excel etter våre standarder er en
mulig løsning.

THH

Frist

- Grønnpris regulering.
Myndigheten overført til styret fra årsmøtet. Saken vil bli tatt opp til
høsten når det kan være aktuelt å justere.
- MOGAS.
Klubben trenger å finne noen som vil være primus motor for
prosjektet. Vedkommende må finne alternativene, og så følge opp
saken når det er bestemt hvilken løsning vi ønsker å gå for.
- Flytting av flyklubben.
139LV melder at møtet der fremtidig lokasjon er utsatt på
ubestemt tid. Det foreligger altså ingen håndfaste planer om tid
eller sted for BFK å forholde seg til. Dette gir også altfor lite
informasjon til å kunne starte noe planlegging. Saken vil komme
opp igjen så snart relevant informasjon foreligger.

4

Fagsjefer
Pga lite oppmøte vil fagsjefer bli behandlet ved neste styremøte.
Det er dog lagt frem et forslag om endring av strukturen på
ansvarsområdene til fagsjefene. Forslaget, som vil bli behandlet på
neste møte, er som følger:
- Teknisk/Hangar
- WEB/IT/Kartotek
- Operativt (Flygesjef/Flytrygginsleder)
- Skolesjef
- Flytjenesten

5

NLF kontingent
Kontingenten fra NLF er kommet inn. Overlappfasen mellom forrige
og nye revisor er fortsatt pågående.

6

Aktivitetsplan
Det er ønskelig å arrangere en event før og en etter sommerferien.
Dette i tillegg til dugnader som vi må ha.
Første event blir forhåpentligvis samling på isen ved Karlstad,
foreslått til lørdag 9.april.
I den forbindelse må vi undersøke noen ting; kan vi få brøytet? Evt
hvem? Har vi tillatelse til å invitere andre? (Jarle Johansen) Må vi
søke kommunen?

JHT

Luftsportens dag i juni. Skal vi lage noe rundt det? Elvenes?
2

Siste event vil bli etter sommerferien, kanskje også litt lenger utpå
høsten. Forslag?

7

Mål for 2011
Vi i styret ønsker å utfordre hvert enkelt medlem til å fly til en
flyplass de ikke har vært på før i løpet av 2011.
Når det gjelder BFK som klubb blir målet å få til minst 3 sosiale
arrangement i år.

NESTE STYREMØTE VIL BLI ONSDAG 6.APRIL 2011 KL 1800.
INNKALLING KOMMER!

Observatører
N/A

Sted og dato
Bardufoss, 2011.03.23

Signatur
Tony H. Hammerstad

3

