øte i BFK på Bardufosstun den 26.04.12
Styrem
Styremø
Til stede: Guy Chaboud, Tore Nitter, Vidar Skog, Bjørnar Lange, Jørn Stangnes og Arnulf
Anderssen.

1. Gjennomgang av referatet.
Referatet ble gjennomgått og vi er i gang med å få på plass de fleste av
arbeidsoppgavene som den enkelte skulle gjøre.
Bruken av BFK utenfor åpningstid.
Jørn har vært i kontakt med de ansvarlige. Det som skiller Bardufoss fra andre er at
det er forsvaret som driver flyplassen. Det er en del hindringer på grunn av
brannbilen har brannberedskapen også utenfor flyplassen. Den må da ha utrykning
over stripa, og dette kan utgjøre en potensiell faresituasjon.
Jørn arbeider videre med saken for å prøve å komme til en ordning.
Fuelvogna:
Jørn har snakket Roald som sier fuelvogna kan ordnes. Han skal få hjelp fra
mekanikere i forsvaret til å se på om den kan repareres..
2. Prinsipper ved teknisk vedlikehold.
Vedtak: Styret i BFK erkjenner at det er styret som helt og holdent har ansvaret for
den økonomiske driften av klubben, herunder også det tekniske vedlikeholdet. Styret
oppnevner derfor en representant som skal overvåke den økonomiske siden av det
tekniske vedlikeholdet. Før alle typer vedlikehold bli iverksatt skal han diskutere alle
muligheter med teknisk leder, innhente eventuelle anbud, ved behov bistå med
bestilling av deler og lignende. Styret utnevner Tore som styrets representant når det
gjelder det tekniske vedlikeholdet. ( enst )

3. Oppnevnelser av flytryggingsleder, flygesjef, leder for flytjenesten, sskolesjef og
teknisk leder.
Flytryggingsleder/flygesjef: Dan Helge Karlsen
Leder for flytjenesten: Fred Eilers
Skolesjef: Hans Tore Asphaug fungerer inntil videre. Styret arbeider for å finne en
avløser.
Teknisk leder: Stein Jakobsen.
Vedtak: Styret slutter seg enstemmig til forslaget.
Alle oppnevnte personer er forespurt og påtar seg oppgavene

4. Styrets forslag på kandidater til valgkomiteen.
Vedtak:
Hans Tore Asphaug, Stein Jakobsen og Dagfinn Johansen utnevnes til valgkomite
(enst)
5. Forslag til representant med varamann til selvassuransefondets styre.
Styret i selvassuransefondet er: Klubbens leder, og klubbens operative leder(flygesjef)
med varamann.
Styrets forslag på medlem og varamedlem:
Guy Chaboud velges som medlem med Vidar Skog som varamedlem. (enst)

6. Frigivelse av midler fra Guys legekonto til instrumentgraderinge av LN DAY
”Legekontoen” er nå på ca 35.000,- kr. I forbindelse med instrumentoppgraderingen
ønskes det at disse pengene kan brukes til tiltaket.
Vedtak:
Legekontoen frigis til instrumentoppgraderingen av LN DAY. (enst)

7. Eventuelt. Midlertidig bruk av 100 LL på DAY
Det ble som egen sak tatt opp om vannproblemene vi har fått på DAY etter overgang
til mogas. Dette skyldes sannsynligvis bruken av kanner (kondens) og trekta som
brukes. Det arbeides for å få ordnet den gamle tanken slik at vi kan fylle DAY fra
denne. Men inntil dette er i orden har styret fattet følgende vedtak:
Med umiddelbar virkning går BFK over til midlertidig å bruke 100LL på DAY pga
problemene med vann i drivstoffet. Dette gjelder inntil vi får orden med annen tank.

Styremøtet hevet kl. 19:00
Arnulf Anderssen

