Styremøte i Bardufoss flyklubb søndag 8.11.15 kl. 18.
Møtet ble avholdt i klubbens lokaler på Bardufoss mellom kl. 18 og 20.
Styredeltakere: Tore Nitter, Guy Chaboud, Bjørnar Lange (stilte som vara for Jarel Johansen) og
Stein Jakobsen.
Inviterte deltagere: Marius Høiseth og Roald Andersen (sistenevnte måtte gå etter kort tid).
Referent: Tore Nitter
Sak 1. Gjennomgåelse av referatet fra forrige styremøte.
Det ble purret på saker som ikke var gjennomført.
Sak 2. Forslag om å beholde selvassuransen som en årlig avgift.
Guy foreslår at klubben beholder selvassuransen som en årlig avgift (i år er den på kr. 250).
Vedtak: Styret har tidligere i år vedtatt å fjerne startavgiften (der selvassuransen inngår) fra og
med 2016 og at selvassuransen blir inkludert i timeprisen. Da det ikke er kommet vektige
grunner for å omgjøre dette vedtaket opprettholdes dette.
Sak 3. Utarbeiding av budsjett der bygging av klubbhus inngår.
Vedtak: Guy i samarbeid med styret utarbeider budsjett over flere år for å se om klubben vil
greie å betjene et lån til klubbhus selv om vi mot formodning ikke skulle få spillemidler. Dette
skal legges fram på årsmøtet og vil være nødvendig for at årsmøtet skal kunne ta stilling til
byggestart før vi er sikret spillemidler.
Sak 4. Strøm til teknikerbrakka.
Vedtak: Inntil vi har innredet et teknikerrom i nord-østre hjørne av hangaren, legges det strøm
inn i teknikerbrakka. Roald monterer en stikk-kontakt. Strømmen skal brukes til lys og en
grunnvarme.
Sak 5. Vedlikeholdsladning av batteiet i LN-DAY og reservebatteri.
Det er ønskelig at flyets batteri er fulladet om vinteren og det er ønskelig med et reservebatteri
som både kan brukes for å demonstrere instrumentene uten å starte motoren og som et
reservebatteri for start.
Vedtak: Stein vil ordne med tilkobling slik at batteriet til LN-DAY kan være toppladet hele
tiden. Roald vil skaffe et brukt bilbatteri med god kapsitet. Dette vil også holdes oppladet.
Sak 6. Innkjøp av amfibieski.
Det jobbes fortsatt med denne saken. Nye ski vil komme på nærmere kr. 100 000 inkludert
mva/toll og frakt.
Vedtak: Vi har ennå ikke funnet en løsning som er forenlig med klubbens økonomi.
Det bør derfor undersøkes om det kan skaffes brukte ski og også finne ut hva vi kan få for
brukte ski (både de cuben har i dag og andre ski vi har liggende). Jon, Roald og Stein bes jobbe
videre med saken.

Sak 7. Eventuell utleie av LN-ACI til Bodø.
Det foreligger et forslag til kontrakt mellom BFK og Bodø flyklubb.
Vedtak: Styret stiller seg i utgangspunktet positivt til et utleie, men det er detaljer i kontrakten
som må utarbeides i mer detalj, bl.a. når det gjelder det tekniske ansvaret og eventuelle
merkostnader forbundet med dette som skyldes at flyet er i Bodø og ikke på Bardufoss. Detaljer
vedrørende forsikringen må også klargjøres. Utleietiden bør også defineres, f.eks. en måned i
løpet av sommeren. Stein og Jon bes arbeide videre med kontrakten (Guy bes sende en kopi av
forsikringen til dem).
Sak 8. Regler for introduksjonsturer.
I den sentrale forskriften defineres en introduksjonstur som «enhver flyging mot vederlag eller
annen godtgjøring som består av en flytur av kort varighet, som tilbys av en godkjent
treningsorganisasjon (ATO) eller en organisasjon opprettet med sikte på å fremme rekreasjons
eller sportsflyging, i den hensikt å tiltrekke nye elever eller nye medlemmer».
Marius Høiseth har kommet med et forslag til regler for introduksjonsturer.
Vedtak: Styret stiller seg positive til at klubben utarbeider regler for introduksjonsflyving og vil
bygge på Marius forslag. Det jobbes videre med forslaget som legges ut til høring på
hjemmesiden. Den endelige versjonen tas inn i klubbhåndboken.
Sak 9. Handikappflyving
Det vil bli søkt om midler til handikappflyving i månedsskiftet november/desember. Det er
allerede tatt kontakt med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Målselv med positivt
resultat.
Vedtak: De aktuelle avdelinger av Norges Handikappforbund (NHF), eventuelt flere forbund må
også kontaktes for å sondere interessen for slik flyving. Marius Høiseth bes ta seg av dette.
Sak 10. Informasjonsmøte.
Det planlegges informasjonsmøte for å rekruttere nye elver til PPL 24.11.15. Møtet forberedes
og arrangeres av Ole Holdø og Marius Høyseth. Det er utarbeidet en plakat med innbydelse til
møtet.
Vedtak: Det er ønskelig at informasjonen nås de som tjenestegjør i forsvaret i regionen og styret
ber om at Ole og Marius tar sikte på dette. Innbydelsen legges ut på klubbens hjemmeside og
det settes inn en annonse på baksiden av Troms Folkeblad (gratis) som henviser til
hjemmesiden.
Sak 11. Julemøte.
Vedtak: Julemøtet legges til fredag 18.12.15 kl. 18. Det planlegges et lite faglig innslag før
maten og litt underholdning. Vi vil forsøke å lage en gryterett på stedet.
Slutt.

