
Referat Årsmøte Bardufoss flyklubb 
9. februar 2008  

 
Fremmøtte:  Ketil Løvhaug, Anders Forseth, Vidar Skog, Stein Jakobsen, Roald 

Andersen, Jarle Johansen, Jan Harald Tomassen, Bjørnar Lange, Arnold 
Hansen, Fred Eilers, Morten Westberg, Kjell Åge Fossland, Trond 
Stiberg, Hans Tore Asphaug 
 
 

Sak 1. Sakslisten ble godkjent 
 
Sak 2.  Jan Harlad Tomassen ble valgt som ordstyrer, og Hans Tore Asphaug som 

referent. 
 
Sak 3. Årsberetninger. 
 - Styrets beretning ble gjennomgått. Godkjent uten kommentarer. 
 - Teknisk beretning ble gjennomgått. Godkjent uten kommentarer. 
 - Flytryggingsleders beretning ble gjennomgått. Godkjent uten   

kommentarer. 
 - Flygesjefens beretning ble gjennomgått. Godkjent uten kommentarer. 
 - Skolesjefens beretning ble gjennomgått. Godkjent uten kommentarer. 
 - Flytjenestens beretning ble gjennomgått. Godkjent uten kommentarer. 
 
Sak 4. Regnskap 

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer. Regnskapet viser ikke den reelle 
situasjon da klubben bl.a har utgiftsført IFR-oppdateringen av LNDAY, 
og denne summen enda ikke er innbetalt til klubben. Klubben har også 
utestående fordringer fra klubbens medlemmer. Klubben er dog gjeldfri. 

 Regnskapet ble ikke godkjent da det ikke er revidert. Styret pålegges å 
legge frem et revidert regnskap på ekstraordinært årsmøte. 
Ekstraordinært årsmøte legges sammen med et medlemsmøte. Styret 
kommer tilbake til dato i henhold til klubbens lover. 

 
Sak 5. Budsjett 
 Kasserer la frem et forslag basert på normalår. 

Det ble stilt spørsmål om flytting av BFK skal inn på budsjettet. Dette var 
vanskelig å få inn, da utgiftene ifbm flytting ikke var klarlagt. 

 Det ble også stilt spørsmål om budsjettering av lakkering av LNDAY. 
Prosjektgruppen for oppdatering av LNDAY jobber med blant annet 
opplakkering. Økonomiske spørsmål om flytting av BFK og lakering av 
DAY må opp i ekstraordinært årsmøte. 

 
Sak 6. Innkomne saker 

a) Timepris for gjesteflygere på LNDAY ble vedtatt satt til kr. 1200,- 
 b) Det ble vedtatt å engasjere et klubbmedlem til organisering av MOGAS 

til ACI, samt refusjon av bensinavgifter. Styret gis fullmakt til å engasjere 
et medlem med en godtgjørelse på kr. 0,40 pr liter. 
c) Det ble vedtatt å innføre KDS regnskapssystem. Jarle Johansen gikk 
gjennom systemet. Det ble satt som en forutsetning av medlemmene IKKE 
ble bokført ved utførelse av Flytjenesteoppdrag/ferrytjeneste. 



d) Det ble vedtatt nedsatt en komite for flytting av BFK. Komiteen består 
av Jan Harald Tomassen, Kjell Åge Fossland, Bjørnar Lange og Roald 
Andersen.  
e) Det ble vedtatt dugnadsplikt for klubbens medlemmer i forbindelse med 
flytting av BFK. Klubbens medlemmer pålegges minimum 10 timer 
dugnad, eller innbetaling av kr. 1000. Styret gis fullmakt til eventuelt å gi 
dispensasjon til enkeltmedlemmer etter søknad. 
 

Sak 7. Valg 
Leder og kasserer var på valg. Jan Harald Tomassen ble gjenvalgt som 
leder, og Jarle Johansen ble gjenvalt sdom kasserer. 
Valgkomite: Hans Tore Asphaug, Ketil Løvhaug og Fred Eilers. 
Revisorer: Magne Are Eilertsen og Anders Forseth. 

 
Sak 8. Fastsetting av kontingent 
 Det ble vedtatt å øke kontingenten til kr. 550, og startavgiften økes til kr. 

450,- Økningene blir gjeldende fra 2009. 
 
 

Årsmøtet oppfordrer det nye styret til å legge ut møtevedtak på klubbens 
nettside. Styret tok dette til etterretning. 

 
 
 
 
 
Hans Tore Asphaug 
Referent 

 
 



Referat fra ekstraordinært årsmøte i BFK den 08.04.08. 
Kl. 19:00 

 
Til stede: Øystein Østgård; Jan Harald, Guy, Stein, Roald Kjell Åge, Jarle, Bjørnar, Anders og 
Arnulf. 
 
Sak 1. Godkjenning av regnskap: 
Formannen orienterte om brev fra Dagfinn som skulle revidere regnskapet. Han orienterte om 
at Dagfinn mente dette regnskapet var for vanskelig og innfløkt for han til å revidere. I tillegg 
mente han at det var for kort tid for å kunne utføre dette. 
Regnskapet er derfor ennå ikke revidert. 
 
De to nye revisorene som ble valgt på siste årsmøte ble spurt om de kunne foreta revisjonen 
av dette regnskapet også. Begge bekreftet at de kunne utføre dette arbeidet, og tar derfor 
arbeidet med å revidere regnskapet for 2007. 
 
Vedtak: (enst ) Forutsatt at revisjonen anbefaler regnskapet godkjent, får det nye styret 
delegert myndighet fra medlemsmøtet om å godkjenne regnskapet for 2007  
 
 
Møtet hevet kl. 19:45 
 
Arnulf Anderssen 
-referent- 


