Referat for styremøte i BFK via Skype lørdag 8.2.14.
Tilstede: Guy Chaboud, Dag Hugstmyr, Dag-Helge Karlsen, Tore Nitter.
Møtevarighet: 1800-2200.
Referent: Tore.
A. Informasjon:
Årsmøtet vil avholdes på Bardufoss flystasjon.
Endringsmelding om ny skolesjef (Ole Holdø) er sent LT.
B. Oppfølging av saker:
Montering av telefonstyrt forvarmingssystem (Dag?)
Innhold i nødpakke til LN-DAY (Dag-Helge).
Melding til Brønnøysund er ennå ikke ordnet (inkl. endring av internett-adressen)..
C. Styresaker.
1. Krav om organisasjonsplan (som skal vedtas/behandles på årsmøtet).
Vedtak: Vår klubbhåndbok er det nærmeste vi kommer en organisasjonsplan. Det må
utarbeides en organisasjonsplan som omfatter flere av de punktene som er anbefalt i malen
fra NIF. Det sittende styret har ikke hatt kapasitet til dette. Styret vil be om årsmøtets
godkjenning til at det neste styret får ansvar for dette.
2. Sak for årsmøtet: Rabattordning for medlemmer med PPL som flyr mye.
Vedtak: Det vedtas å legge følgende forslag frem for årsmøtet: Det innrømmes 15% rabatt
på gjeldende timepris for flyving over 10 timer innenfor et kalenderår. Ordningen gjelder
ikke elever som har 8% rabatt på gjeldende timepris for all flyving.
3. Forretningsorden. Forslag fra NIF.
Vedtak: Forslaget fra NIF legges fram for årsmøtet.
4. Bruk av innleid fly ved flytjenesteøvelsen i Hattfjelldal 2013 og generelt om innleie av fly
for flytjenesten.
Vedtak: Tore sender en e-post til leder for flytjenesten (Fred Eilers) med kopi av
korrespondansen med NLF v/Odd Stormorken vedr. denne saken. I e-posten skal det
presiseres at det ved bruk av innleid fly må utarbeides en avtale med klubben på forhånd. I
denne avtalen må bl.a. timeprisen fremgå.
5. Flytteprosessen for hangar og brakke. Planlegging.
Vedtak: Det blir et møte med representaner på flyplassen 18.2. vedr. nytt
område/hangarplass for BFK. Dag-Helge undersøker om flere enn Fred kan/bør delta.
6. Behandling av innkomne saker (om noen).
Vedtak: Ingen saker ble behandlet da ingen var kommet inn.
7. Lage medlemsoversikt til årmøtet.
Vedtak: Guy lager oversikt over grupper av medlemmer fordelt på alder, kjønn og antall
flytimer. Dette skal presenteres i styrets årsmelding for årsmøtet.
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8. Styrets innstilling til valgkomite.
Vedtak: Stein (formann), Arnulf (medlem), Hilde (medlem) og Dagfinn (vara) vil bli
spurt av Dag-Helge og Dag om de ønsker å bli foreslått som nye kanditater til
valgkomité. Om en eller flere ikke vil/kan vil andre bli spurt etter råd fra styret.
9. Troms luftsportskrets (nedlagt). Gjenopprettes?
Vedtak: Denne saken overlates til neste styre (Fred opplyser at bakgrunnsinfo
kan hentes hos Reidar Krogstad). Det er usikkert i hvilken grad BFK bør/må
engasjere seg i denne saken.
10. Ulovlig vedtak på siste årsmøtet. Endring i styrets sammensetning,
Vedtak: Da vedtak om endring i antall styremedlemmer ble gjort med mindre enn 2/3
flertall ved siste årsmøte, må saken tas opp på nytt ved forestående årsmøte. Styret ønsker
5 medlemmer i styret.
Da gjeldende vedtekt krever 6 medlemmer i styret vil Dag-Helge gjøre formann i
valgkomiteen (Stein) oppmerksom på at han må skaffe tilsvarende antall
kandidater til det nye styret.

11. Utleie av LN-ACI til Bodø til sommeren.
Vedtak: Guy vil utrede muligheter og betingelser for dette. Saken vil
overlates til neste styre.
12. Spørreundersøkelsen
Vedtak: Tore vil sende resultatet av den web-baserte spørreundersøkelsen til de
andre i styret og materielet vil bli bearbeidet statistisk og lagt fram på årsmøtet
både skriftlig og muntlig.
13. Invitasjon til å spise sammen etter årsmøtet.
Vedtak: utover en egenandel på kr. 100 vil BFK dekke en enkel bevertning
umiddelbart etter årsmøtet.
Slutt.
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