
Referat årsmøte Bardufoss Flyklubb 21. februar 2009, kl 15:00. 
 
Tilstede: 12 stemmeberettigede medlemmer. 
 
1. Innkallelse og saksliste godkjent med tilførsel av 6e, registrering av teknisk oppetid på 

flyparken. Foreslått av Fred Eilers. 
 
2. a. Enstemmig valgt ordstyrer: Jan Harrald Tommassen. 

b. Enstemmig valgt referent: Trond Stiberg 
c. Enstemmig valgt for underskriving av protokoll: Fred Eilers & Vidar Skog 

 
3. a. Styrets beretning fremlagt av JHT, enstemmig godkjent. 

b. Årsberetning teknisk fremlagt av JHT, enstemmig godkjent. 
c. Årsberetning flytrygging ikke fremlagt. 
d. Årsberetning skolesjef fremlagt av FRE, enstemmig godkjent. 
e. Årsberetning flytjenesten fremlagt av FRE, enstmmig godkjent. 

 
4. Regnskap 2007 revidert, men ikke godkjent. Styremøte 21.feb 09 var ment å se på 

regnskap for 2007, men møte ble utsatt pga. manglende oppmøte.  
  
 Regnskap for 2008 ikke revidert grunnet sykdom og reise. 

Regnskapet viser et meget bra resultat på 110.000 kroner. Skyldes i stor grad 
skoleaktiviteten i klubben. Budsjett for 2009 viser at klubben går i null ved 300 + 100 
timer flyging (Cessna / Piper). 
 
Flere kritiske kommentarer til revideringen av regnskapene. Regnskapet bør klart 
skille administrativ og operativ del av klubben. Budsjett bør legges frem på oversikt 
sammen med siste regnskap for sammenligning. 
 
Det foreslås at sittende styret får revidert regnskapene og lagt de frem for 
ekstraordinert årsmøte, og at ordinert årsmøte stoppes i påvente av dette. 
Det stemmes over forslag på å stoppe møte her, eller fortsette saksliste. 
Stemmerunde en gir stemmelikhet 6-6, stemmerunde to gir flertall for å stoppe møte 
med 7 mot 5 stemmer. 

 
Årsmøte ber Trond Stiberg og Frank Vedal se på regnskapene for 2007 og 2008 og utarbeide 
en revisjonsrapport for sittende styre. Ekstraordinert årsmøte innkalles av styret når 
revisjonsrapportene foreligger. 
 
Årsmøte hevet klokken 16:30. 
 
 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
Fred Eilers       Vidar Skog 



Ekstraordinært årsmøte i BFK  torsdag den 23.04.09 
 
Til Stede:  
15 stemmeberettige medlemmer. Roald Anderssen, Monica Ekeland, Trond Stiberg, Hilde 
Halvorsen, Jarle Johansen, Ketil Løvhaug, Bjørnar Lange, Odda A, H, Isak A. Sara, Stein 
Jakobsen, Trine Stiberg, Fred Eilers, Guy Chaboud, Jan H. Tomassen 
 
Formannen hadde fått fullmakt fra 2 medlemmer om  at han hadde rette til å stemme på vegne 
av dem. Årsmøtet godtkjente dette med 15 mot to stemmer. 
 
Sak 1. Valg av ordstyrer og referent. 
           Jan Harald Tomassen ble valgt til møteleder og Arnulf Anderssen som referent. 
 
Sak 2. Årsberetninger. 
           På ordinært årsmøte ble de fleste årsberetningen referert, men ikke fra  
           flytryggingssjefens. Derfor ble denne nå lagt fram og referert. 
 
Sak 3:Regnskap og revisjon. 
           Revisor refererte fra rapporten de har lagt fram. Han var bekymret for betaling av fuel 

siden det ser ut til å være et lite avvik mellom innbetalt for fuel opp mot flytid. Dette 
kan sjekkes opp mot fuelloggene fra flyene. Da vil vi få en eksakt oversikt over brukt 
fuel. Han påpekte at noen bilagene er håndskrevet. To bilag stemmer ikke helt med det 
som er betalt.  Det er samsvar mellom det som er kommet inn mot det som er betalt ut.  

            Det ble lagt fra to forslag til vedtak, ett fra Arnulf Anderssen og ett fra Fred Eilers. 
 
Forslag fra Arnulf Anderssen. 

1. Regnskapene for 2007 og 2008 godkjennes slik det foreligger fra revisjoner.  
2. Det nye styret pålegges å følge nøyere med betalingen for fuel opp mot flyenes 

fuellogg. 
3. Det nye styre pålegges å følge en kontinuerlig regnskapskontroll 

 
Forslag fra Fred Eilers.  
Årsmøtet godkjenner regnskapet med de feil som revisjonsrapportene i 2007 og 2008 
avdekket i den hensikt å komme videre. Nytt styre pålegges å søke å rette opp feil som er 
gjort. 
Vedtak:  
Arnulf Anderssen forslag ble vedtatt med 10 stemmer 7.  
 
Sak 4. Innkomne saker:  

• Orientering om ordninga med Mogas til Coben. 
Formannen orienterte om at det dessverre ikke gjort noe med denne saken av ulike 
grunner. Men dette er ei sak vi bør ta fatt i for det utgjør en god del penger. 

 
• Situasjonen med evt flytting av flyklubben 

Formannen orienterte om saken. 
      Det foreligger ikke pr dato noen konkret plan for området der er hentydet at   
      flyklubbenlokalene skal flyttes. Det er snakk om området ved den militære inngangen.  
      Det er derfor vanskelig å gjøre noe konkret nå. Men ved en flytting er det mest  
      hensiktsmessige og billigste for BFK å flytte hangaren og klubbhuset vi har til et  
      nytt lokaliseringssted. Selve brakka kan tas på en lastebil og flyttes. 



 
Sak 5.  Når skal Cuben tas av ski til hjul. 
Det er kommet inn forslag om at Cuben skal være på hjul senest 15. april. Dette ble lagt fra 
for årsmøtet uten innstilling fra styret. På møtet ble forslaget endret av forslagsstiller Ketil 
Løvhaug, og er som følger: 
 
Cuben skal tilbakeføres på hjul før skisesongenen over, eller føreforholdene tilsier det, 
slik at flyet ikke blir stående ut over våren på Moen. ( vedtatt mot 4 stemmer ) 
 
Sak 6. Revisjon av vedtektene. 
Vedtektene er gjennomgått og endret i samsvar med NIFs reglement/vedtekter. De nye 
vedtakteene er ikke gyldige før de er vedtatt i Troms idrettskrets 
Vedtak.  
Vedtektene vedtas med de endringer slik den foreligger i forslag.  ( enst )  
 
Sak 7. Valg på nytt styre. 
Det er ingenting i vedtektene som sier at valg skal være for to år. Derfor har valgkomiteen 
kommet med forslag på hele styret.  
 
Styrets sammensetning blir derfor slik for 2009. 
 
Leder: Hilde Halvorsen.  (enst valgt) 
Nestleder: Jan H tomassen (valgt med 15 stemmer) 
                  Arnold H – 2 stemmer 
Kasserer: Trond Stiberg.   (enst valgt) 
Sekretær: Arnulf Anderssen  (enst valgt) 
Styremedlem: Tony Hammerstad  (enst valgt) 
                        Trine Stiberg         (enst valgt) 
 
Vara:  Guy Chaboud (enst valgt) 
           Vidar Skog     (enst valgt) 
 
Revisorer: Lauritz Døsen og Kjell Åge Fossland 
 
Valgkomite: Roald, Hans Tore, Fred. 
 
Sak 8. Fastsetting av kontingent. 
 
Vedtak: 
Kontingenten for 2010 skal være den samme som i år. ( enst ) 
 
Møtet hevet kl. 20:15  
 
Arnulf Anderssen 
Møtereferent. 
 


