Referat for styremøte i Bardufoss flyklubb via Skype tirsdag 3.9.13 og onsdag
4.9.13, kl. 21-2245.
Tilstede: Jørn Stangnes, Guy Chaboud, Dag-Helge Karlsen og Tore Nitter.
Referent: Tore.
A. Informasjon:
En spørreundersøkelse vedr. medlemmenes holdning til Mogas er nettopp avsluttet.
Redningsvestene er sendt til rutinekontroll.
B. Oppfølging av saker:
Oppdatert manual etter skifte av motor (Fred))
Er årsmøtereferatet underskrevet? (Vidar)
Melding til Brønnøysund (Arnulf)
Oppdatering av Rapportering av ulykker og hendelser i sivil luftfart (Dag-Helge)
Undersøkelse om sikkerhetsansvarlig er obligatorisk (Dag-Helge).
Orientering for medlemmene om flyttesaken (Jørn)
Innkjøp av deler til flyene (Tore/Stein).

C. Styresaker:

1. Publisere styremøtereferatet fra møtet 23.5. (møtet om roller)
Vedtak: Referatet publiseres.
2. Status for Mogas for LN-DAY og planen fremover.
Vedtak: Resultatet av spørreundersøkelsen ble gjennomgått. Styret vedtok å
opprettholde tidligere vedtak om å starte igjen med Mogas. Det er i følge
undersøkelsen meget få medlemmer som er i mot bruk av Mogas. Noe få av
medlemmene som står for over halvparten av flytimene ønsker å
fylle og frakte Mogas. Bruken vil bli valgfri. Sikkerheten vil bli
ivaretatt gjennom gode prosedyrer som styret skal utarbeide.
Flyklubben vil med dette også fremstå med en positiv miljøprofil. Dette vil bli en
prøveordning som skal forløpende evalueres.
3. Planlegge dugnad torsdag 19.9. (i følge aktivitetskalender).
Vedtak: Det ansees ikke å være behov for noen organisert dugnad nå. Nødvendige
ting vil bli effektuert etter hvert av enkeltpersoner.
4. Planlegge medlemsmøte 24.10 (i følge aktivitetskalender).
Vedtak: Jørn får ansvar for å organisere dette.
5. Videre arbeid med Klubbhåndboken.
Vedtak: Vidar forespørres om han vil være ansvarlig redaktør. Bl.a. må vedtaket
om gjesteflyvere (av 10.7.13) legges inn.
6. Flyttesaken (status) og tilbud hangar.
Vedtak: Jørn svarer Bjørnar Lange om tilbud hangar og lager og publiseres en
progresjonsplan for flytting av BFK.
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7. Nødsjekklisten i LN-DAY
Vedtak: Cessnas nødsjekkliste som ligger i LN-DAY godkjennes som den
sjekkliste som skal brukes.
8. Hvordan få korrekt info om timer igjen på MWL?
Vedtak: Vidar blir bedt om å se på dette.
9. Regler for ferry (bør stå i klubbhåndboken).
Vedtak: Ferry-pilot skal ikke betale for flytimene, men må dekke kostnader (hotell
etc.) som går ut over kr. 500 pr. døgn i forbindelse med ferry-oppdraget. Innføres i
Klubbhåndboken.
10. Senke prisen for LN-DAY om vinteren?
Vedtak: Som en prøveordning senkes timeprisen fra kr. 1392 til kr. 1176 i
perioden 15. oktober til 15. februar.
11. Gebyrer for sen betaling av flyving.
Forslag til vedtak: Guy utarbeider og publiserer gebyrer.
12. Planlegging av 200 timer/årlig tilsyn av LN-DAY.
Vedtak: Det vedtas å gjøre dette hos Patria.
13. Hva inneholder nødpakken i LN-DAY?
Vedtak: Dag-Helge lager en liste som skal publiseres i Klubbhåndboken.
14. Grenseoppgang mellom privat og ervervsmessig flyving.
Vedtak: Teksten nedenfor, som i det vesentligste er tatt fra Sola flyklubbs
hjemmeside vedtas som gjeldende for BFK og vil settes inn i klubbhåndboken og
publiseres på hjemmesiden:
Rundflyging eller Publikumsflyging
Bardufoss flyklubb får ofte henvendelser fra publikum som ønsker å kjøpe en flytur for en jubilant;
det være seg noen som skal gifte seg, fyller år eller skal hedres av andre grunner. Det offentlige
regelverket som regulerer privat- og klubbflyging tillater oss dessverre ikke å selge slike flyturer.
Som privatflygere har vi lov til å ta med oss venner og kjente opp i lufta, og vi har lov til å la disse
passasjerene være med å dele på utgiftene. Selge turer har vi imidlertid ikke lov til å gjøre.
Bardufoss flyklubb driver derfor ikke med organisert rundflyging. Er fartøysjefen i tvil kan han
allikevel ta med passasjerer, men da uten noen som hels form for økonomisk kompensasjon
(herunder deling av utgifter).

15. Støtteordninger.
Vedtak: Dag Hugstmyr bes følge opp dette.
16. Telefonnumre til tillitspersoner på hjemmesiden (ingen er oppført).
Vedtak: Tore spør hvem som vil reservere seg mot dette.
Slutt.
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