Referat for styremøte i Bardufoss Flyklubb 23.2.13 kl. 14-16 (før årsmøtet)
Sted: Bardufosstun. Tilstede: Jørn, Bjørnar, Vidar, Guy, Tore og Terje.
Referent: Tore.

A. Informasjon:
Dag Hugstmyr har sagt seg villig til å ta seg av dette med støtteorninger.
B. Oppfølging av saker:
Utelys (Magne):Ikke fått bekreftet. Uvisst om dette er montert
Gardiner (Hilde): Hengt opp.
Vifteovn (Bjørnar): Bjørnar har den klar.
Skriver: På plass.
Stein returnert defekt LED-beacon: OK.
Stein ordnet papirer for oppgradering LN-DAY (CAMO etc.: OK.
Endring av klubbarkivar utført (Arnulf)? Ikke fått bekreftet.
Lar hjelpebatteriet seg lade opp (Roald)? Ikke fått bekreftet.
Fungerer external power-kontakten (Stein/Roald)? Ikke bekreftet.
Nye sjekklister tatt i bruk? Ikke ennå. Det planlegges en temakveld om dette (Terje).
Oppdatert manual etter skifte av motor (Dag Helge): Ikke fått bekreftet.
Mulig med langsiktig festekontrakt med forsvaret av hensyn til spillemidler? Det jobbes med dette (Jørn).
C. Styresaker.
Sak 1. Styrets forslag til valgkomité (valg på årsmøtet)
Vedtak: Stein, Dagfinn, Arnulf og Terje (enst.)
Sak 2. Styrets forslag om ny medlemskontingen (skal vedtas av årsmøtet).
Vedtak: Kontingenten økes med 50 kroner til kr. 600 fra 2014.
Sak 3. Klubbhåndboken (sak på årsmøtet). Forberedelse av saken.
Vedtak: Årsmøtet bes om å godta klubbhåndboken slik den foreligger og gir styret fullmakt til lå gjøre endringer som
straks skal offentliggjøres.
Sak 4. Aktivitetsplanen (sak på årsmøtet) . Forberedelse av saken.
Vedtak: Legges fram på årsmøtet til debatt.
Sak 5. Praktisk planlegging av årsmøtet.
Utført.
Sak 6. Fastsettelse av startavgift, selvassuransepremie og flytimepriser. Se kasserers forslag.
Vedtak: Navnet på startavgiften endres til årskort. Det vedtas å ikke endre prisen (dette også i følge tidligere vedtak).
Selvassuransen utgjør som før kr. 200.
Sak 7. Orientering fra Flytteutvalget for hangar. Vil vi kunne få tippemidler?
Vedtak: Jørn vil orientere om dette i egen rapport på årsmøtet.
Sak 8. Bensintank for Mogas. Oppdatering.
Vedtak: Roald vil bli bedt om å gjøre dette på årsmøtet.
Sak 9. Behov for bedre rutiner for post til Flyklubben.
Vedtak: Terje får nøkkelen til Jørn, men får ansvaret bare for post knyttet til skolesjefen.
Stein fortsetter å hente posten. Bør gjøres minst en gang pr. uke.
Sak 10. Telefonisk start av forvarmer?
Vedtak: Denne saken vil bli utredet videre.
Slutt.

1

