Styremøtereferat 22.09.2016
Møtet startet kl. 20:00 og sluttet kl. 21:45 og ble avholdt via Skype. Deltakere var Tore A. Nitter,
Raymond A. Langås, Christer Sola og Marius A. Høiseth.

Sak 1 – Kontroll av utbetalinger via bank
Dette er noe som NLF har pålagt oss og Christer hører med Nedre Romerike flyklubb hvordan de har
ordnet dette i praksis.

Sak 2 – ¾ års regnskap for 2016.
Christer legger fram et regnskap for regnskapsårets første ni måneder på neste styremøte for å vise
hvordan det nye regnskapssystemet fungerer, dette som en generalprøve for neste årsmøtet.

Sak 3 – Anskaffelse av nytt fly
Sommerens spørreundersøkelse viser at det er et stort flertall av de som svarte som mener at
klubben bør anskaffe et nytt fly. Styret tar derfor sikte på å utrede dette på forskjellige måter og
dette vil kunne bli en sak for neste årsmøte.

Sak 4 – Fullføring av teknikerrommet i hangaren
Listing, belegg og innredning vil bli fullført. Elektriker vil bli kontaktet ang. montering av elektrisk
anlegg. Raymond vil lede dette arbeidet. Utstyret i teknikerbrakka flyttes inn i hangaren slik at brakka
kan kasseres.

Sak 5 – Bygging av nytt klubbhus
Byggetillatelse for grunnarbeidene er gitt av kommunen. Styret godkjenner at Trulssen Maskin AS tar
på seg planering/gravearbeid og tilkobling til vann og avløp til en pris av kr. 1000 pr. time ex. mva.
Tore vil fornye søknaden om spillemidler (dette må gjøres årlig inntil spillemidler utbetales).

Sak 6 – Brakke-/hangarsjef
Raymond publiserer en melding i MyWebLog med forespørsel om noen av medlemmene vil bli
brakke-/hangarsjef.

Sak 7 – Parkering av medlemmenes biler
Det er kommet reaksjon fra tårnet vedr. parkering av klubbens biler. Christer forsøker å finne ut hva
som foreligger om avtaler om dette fra tidligere, eller om man evt. kan få i stand en ny avtale.

Sak 8 – Temakveld/informasjonsmøte
Styret jobber videre med dette. Datoer vil bli bestemt i løpet av kort tid.

Sak 9 – Undersøkelse av radioer vedrørende 8,33 KHz kanalseparasjon
Christer kontakter teknisk sjef ang. dette.
Slutt.

