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Saksliste for årsmøte i BFK 17.2.2017. 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

 

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

 

 a) Forslag til foretningsordning: 

 

i)  Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten/ordstyreren (valgt i sak 3).  

  Den valgte sekretæren skriver protokoll. 

ii)  Ingen kan ha ordet mer enn tre ganger i samme sak. Taletiden   

  begrenses til 5 minutter. Saker som er til forretningsorden begrenses til 

  ett minutt.  

iii) Det skal protokollføres hvem som er tilstede. 

 

b) Om noen har en sak de ønsker skal tas opp på årsmøtet uten at den er 

  sendt styret 2 uker i forveien) er det fortsatt mulig, men det det kreves 

  at  2/3 av deltagerne godtar det.  Saken må i tilfelle leveres skriftlig  

  med underskrift ved starten på årsmøtet.  

 

3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 

 

4. Behandle klubbens årsmeldinger 

    (Styret, flytjeneste, operativ, teknisk, skole, flytrygging, kasserer).  

 

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 

 

6. Nytt fly? Styret ønsker en diskusjon omkring eventuelt innkjøp av nytt fly 

siden en majoritet av de som svarte på spørreundersøkelsen i 2016 ga uttrykk 

for ønske om at klubben skulle få et moderne fly. Styret er ikke innstilt på at 

nytt fly bør anskaffes nå, men ønsker at en gruppe av medlemmer utreder 

forskjellige alternativer.    

 
7. Fastsette medlemskontingent for 2018. Styret foreslår uendret kontingent, 

dvs. kr. 120 for støttemedlemmer og kr. 650 for alle andre.   

  

 8. Vedta klubbens budsjett. 

 

 9. Behandle klubbens organisasjonsplan (definert som Klubbhåndboken).  
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10. Foreta følgende valg (i følge vår lov skal det skal tilstrebes at kun halve 

styret vil være på valg på årsmøtet 2018):  

     a) Leder (er på valg, ble valgt for ett år). 

b) Nestleder (er på valg, ble valgt for 2 år, men har trukket seg). 

c) Styremedlem (er på valg) 

d) Styremedlem (Christer Sola ble valgt for 2 år).  

   d) 2 varamedlemmer (på valg, skal velges for ett år).  

     e) 2 revisorer (på valg, skal velges for ett år).  

     f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 

   representasjonsrett. 

     g) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste  

   årsmøte (styret vil presentere sin innstilling).  

 

Slutt. 


