Styremøte i Bardufoss flyklubb på Bardufosstun søndag den 21.10.12 kl: 16:00
Til Stede: Hilde, Tore, Arnulf, Stein, Terje
Siden bare 3 av styremedlemmene var tilstede var styret er ikke vedtaksfør, og sakene
legges fram for neste styremøte.
1. Presentasjon av den nye skolesjefen.
Tore presenterte den nye skolesjefen for de av styret som ikke hadde møtt han der.
2. Gjennomfang av referatet fra forrige møte.
Ingen anmerkninger til referatet.
3. Oppfølging av vedtak.
Patron til skriver ( Vidar) Vannkoker ( Bjørnar )
Laser skriver: Terje arbeider for å skaffe laserskriver fra universitet
Vifteovn. Vi trenger en vifteovn i ”Brakka” for å varme opp raskere i den kalde
årstiden:
Medlemmene blir spurt om det er noen som kan bidra med en:
Gardiner: Hilde ordner med nye gardiner.
Nytt ytterlys på klubbhuset: Tore kontakter Magne Are for å høre om han kan hjelpe
til her.
Bensintanken Tromsø flyklubb. ( Tore har vært i kontakt med TFK om dette )
Støtteordninger: Terje orienterte om muligheter til å få spillemidler og andre midler
til tiltak i flyklubben, eksempelvis til hangar til flyene.
Den nye hjemmeside som er under utvikling og vil heter bardufossflyklubb.no
My WebLog.
Sende lov til idrettskretsen – Den nye loven er innsendt til idrettskretsen.
4. Bensintank for mogas:
Det viser seg vanskeligere enn antatt å finne egnet tank til mogas som tar nok
drivstoff. Det er innhentet tilbud fra leverandører på høvelig tank. Prisen er ca
130.000,- + moms. Med 200 timer årlig vil vi kunne tjene ca 20.000,-. BFK må derfor
snarest bestemme seg for om vi skal gå videre med denne saken. Hva er risikoen i
fohold til bruken av mogas? Hva kan vi tjene på å investere i tank for mogas? For at
dette skal være en lønnsom investering for BFK, må vi få til en mye billigere ordning.
5. Støtteordninger. Utnevnelse av ansvarlig.
Styrets forslag.
Vi tar opp dette med medlemsmøtet og spør om det er noen som kan ta på seg dette
arbeidet.
6. Regler for startavgift og selvassuranse.
Forslag fra de frammøtte styremedlemmene.
Klubben dekker startavgift og selvassuranse for instruktørene.
7. Flyging med passasjerer, utarbeiding av regler.
Det er vanskelig å få helt klart hva som er lovlig i dette spørsmålet. Tore kar kontaktet
vår hovedorganisasjon uten å få noe klart svar.
Terje er imidlertid klar på at det meste ikke er lov når det gjelder betaling for flyvning i
flyklubben.
Men styret ønsker at vi skal få klarhet i dette spørsmålet og vil fortsatt arbeide for å
få klare regler rundt denne problemstillingen.

8. Revisjon av klubbhåndboken, sjekklister, prosedyremanual, skolehåndbok og
hjemmeside.
Revisjonsarbeidet er kommet godt i gang

Møtet hevet kl: 17:45
Arnulf Anderssen

