Referat fra styremøte i BFK 1.6.15 kl. 18:30 i klubbens lokaler på Bardufoss.
Sak 1. Økonomi, startavgift, medlemskontingent og selvassuranse.
Vedtak: Det ble vedtatt å avvikle startavgiften og la selvassuransen gå inn i timeprisen. Medlemskontingenten vil bli
foreslått økt fra kr. 600 til kr. 1000. Med tanke på å avgjøre en som skal gjelde f.o.m. 2016 vil det bli innkalt til et
ekstraordinært årsmøte i løpet av sommer/høst.
Sak 2. Klubbhus, planer.
Vedtak: Tore vil ha et møte med Roger Olsen i Målselv kommune i morgen i forbindelse med kommunal
forhåndsgodkjenning av prosjektet, noe som er nødvendig for å søke om spillemidler. Fristen for dette er 1.
september og fristen for å søke om spillemidler er 1. oktober. Det må jobbes mer med å finne en løsning på type
klubbhus før disse søknader kan sendes inn.
Sak 3. Klubbutsjekk.
Denne saken er behandlet tidligere, men glemt referert. Den ble nå gjennomgått på nytt.
Vedtak: Klubbutsjekk skal foregå slik det er beskrevet i Klubbhåndboken, men setningen
“Klubbens instruktører utfører klubbutsjekk” endres til “ Klubbens instruktører eller den som bemyndiges av
klubbens operative leder utfører klubbutsjekk”.
Sak 4. Revisjon av klubbhåndboken.
Vedtak: Det tas sikte på en revisjon av klubbhåndboken både av generell art og at vedtatte endringer tas med. Tore
spør Jon om han, eventuelt flere vil være behjelpelig med dette.
Sak 5. Reservenøkkel, dørlås og gulvtepper til LN-DAY.
Vedtak: Stein sjekker om vi har reservenøkkel til LN-DAY, hvis ikke vil han få laget en ny. Dørlås og tepper
bestilles.
Sak 6. Regler for introduksjonsflyving.
Vedtak: Guy tar kontakt med NLF og andre klubber for å finne ut hvordan man bør forholde seg til de nye reglene
for introduksjonsflyving som trådte i kraft høsten -14.
Sak 7. Årlige frivillige refresherkurs (teori)?
Vedtak: Det ble vedtatt å arrangere slike, instruktørene og skolesjefen vil bli spurt om å avholde et slikt kurs hvert år.
Sak 8. Oppdatering av personlige data (utløp sertifikat etc.) på MWL.
Vedtak: Det ble vedtatt at medlemmene selv skal sørge for dette og gis tilgang, men i forbindelse med fornyelser vil
instruktør/kontrollant sjekke disse opplysninger. Linjen for klubb-PFT vil bli fjernet da det er vedtatt tidligere at
denne skal avskaffes.
Sak 9. Fortsatt dugnad på hangaren.
Vedtak: Det tas sikte på dugnad 20.6. og/eller 11.7. Dato avgjøres av Tore i samarbeid med andre.
Sak 10. Hvilket reglement gjelder for flytjenesten?
Vedtak: Tore vil kontakte ny leder for flytjenesten sentralt for å få en bedre oversikt over dette.
Sak 11. Bedre kommunikasjon mellom flyklubben og omverdenen.
Vedtak: Aktiviteten på Facebook bør økes/bedres. Guy, Marius og Dag bes om å være hovedansvarlige for dette.
Sak 12. Instruktørhonorarer.
Vedtak: Styret anbefaler at taksten som står i klubbhåndboken følges, nemlig kr. 200 pr. time fra brief start til brief
slutt.
Sak 13. Søknad om unntak fra kjønnskvotering for styret.
Vedtak: Jarle bes sende en søknad om dette til NIF som tidligere år.
Møtet slutt kl. 20:45

