Styremøte i Bardufoss flyklubb tirsdag 24. Mars 2015
Møtet avholdes på Skype kl. 2100.
Disse deltok:
Tore Nitter
Stein Jakobsen
Jarle Johansen (som 1. vara i stedet for Kjell Åge Fossland).
Guy Chaboud
Referent Jarle Johansen.
Sak 1. Nestleder.
Kjell Åge Fossland har trukket seg fra styret pga. stor arbeidsmengde på jobben.
Vedtak: Tore sjekker med idrettskretsen om hvordan vi skal forholde oss i denne situasjonen, bl.a. om
det kreves et ekstraordinært årsmøte for å velge ny nestleder.
Sak 2. Strømforsyning til hangaren.
Vedtak: Leder sjekker med avinorsjefen og status på strømforsyningen til hangaren og mulighet til å få
midlertidig strøm i hangaren via en skjøteledning i luftspenn.
Sak 3. Status hangar.
Vi må ha en dugnad for å feste de siste platene på hangaren. Skjørtene og hjørneplatene
Pluss festene mellom portene.
Vedtak: Jarle innkaller til dugnad over påske.
Sak 4. Aktivitetskalender.
Vi forsøker å kopiere aktivitetskalenderen fra 2014 for dette året. Tore sender info til Vidar Skog.
Sak 5. Fagsjefer og tillitspersoner i klubben:
Vedtak:
Marius forespørres om han vil være operativ leder.
Roald forespørres om han vil være flytryggingsleder.
Stein velges til teknisk leder.
Hans Tore forespørres om å være rekvirent for
adgangskort.
Fred og Dagfinn forespørres om å være kandidat
til leder for flytjenesten.
Dag forespørres om å være hangar/brakke-ansvarlig.
Vidar forespørres om å være web-ansvarlig.
Styret vil i neste møte utnevne de som ikke er valgt pr. i dag.

Sak 6. Utleie av hangarplass.
Vedtak: Odd Arild forespørres om å leie hangarplass hos BFK
For kr 1250 kroner pr mnd.
Sak 7. Redningsvester.
Vedtak: Stein sjekker om alle redningsvestene er kommet tilbake fra ettersyn.
En vest manglet tidligere.
Sak 8. Forespørsel fra SU/NLF
Sikkerhetsutvalget i NLF har invitert oss til å bidra med innspill.
Vedtak: Guy sjekker hva NAK etterspør i denne sammenheng.
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