
BARDUFOSS FLYKLUBB
Årsmøtet 
20.februar 2010 kl. 17.00
REFERAT

Tilstede under Årsmøtet av stemmeberettigede medlemmer (19 stykker):
Jan Harald Tomassen, Roald Andersen, Sindre Bjørkmo, Bjørnar Lange, Jarle Johansen, Stein 
Jakobsen, Dagfinn Johansen, Rolf Atle Berg, Magne Atle Eilertsen, Fred Eilers, Trond Stiberg, 
Trine Stiberg, Monica Stiberg, Ketil Løvhaug, Lauritz Døsen, Tony Hammerstad, Hilde Halvorsen, 
Kjell-Åge Fossland og Vidar Skog. 

Sak 1. Innkalling og saksliste og de stemmeberettigede godkjennes uten annmerkninger.

Sak 2. Valg av ordstyrer, referent og 2 for underskriving av protokoll.

a. Jan Harald Tomassen velges enstemmig som ordstyrer.
b. Vidar Skog velges enstemmig som referent.
c. Dagfinn Johansen og Lauritz Døsen velges enstemmig for underskriving av protokoll.

Sak 3. Årsberetninger.

a. Styrets årsberetning – Godkjennes uten kommentrer
b. Teknisk årsberetning – Godkjennes uten kommentrer
c. Skolesjefens årsberetning – Godkjennes uten kommentarer
d. Flytryggingsjefens årsberetning – Godkjennes uten kommentarer
e. Flygesjefens årsberetning – Godkjennes med følgende kommentar:
Det finnes pr i dag flere programmer som klubben betaler for som kan nyttes til bedre 
kontroll av medlemmens utløpsdatoer på sertifikater og rettigheter. Dette bør det sees 
nærmere på om skal tas i bruk.
f. Flytjenestens årsberetning – Godkjennes uten kommentarer

Sak 4. Regnskap og revisjonsrapport

a. Regnskap for 2009 legges frem av kasserer.
Regnskaper viser noen økonomiske utfordringer pga motorbytte på LN-DAY. Denne 
motoren har ikke gått det antall timer som var forutsatt, og motorfondet er derfor ikke 
tilstrekkelig for byttet. Motoren er kjøpt og betalt, og montering samt 1000 timer 
vedlikehold foregår nå ved NAC Bardufoss.
 Regnskapet godkjennes med følgende kommentar: 
- Neste års regnskap må klart vise hva som avsetttes i motorfond. 
- Det stilles spørsmålstengn ved store utgifter i støm og forsikringer. Det skal sees på 
muligheter for å få ned disse utgiftene av styret.

b. Revisjonsrapporten legges frem av Revisor. 
Regnskapet anbefales godkjent – Revisjonsrapporten godkjennes uten kommnetarer

Sak 5. Innkomne saker. (a)Etablering av veteranflygruppe og (b)endringer av vedtekter.

a. Etablering av veteranflygruppe.
Forslaget forkastes med 11 mot 8 stemmer.



b. Alle anbefalinger om endringer av vedtekene som kom fra Idrettskretsen aksepteres av 
Årsmøtet uten kommentarer.
Forslag om endriger som var foreslått ifm en eventuell vetaranflygruppe trekkes.

Sak 6. Motorflyseksjonens ledermøte, Sola.

Styrer har har lagt frem et forslag om at det ikke sendes representant fra BFK til dette møtet.
Ved stemming blir det resultat 9 FOR, og 9 MOT forslaget.
Det klargjøres synspunkter rundt deltagelse, og ved andre gangs stemming er det ingen 
stemmer FOR syrets forslag.
BFK sender dermed leder, eller stedfortreder til Motorflyseksjonens ledermøte.

Sak 7. Valg

Valgkomitteens forslag til styre i Bardufoss flyklubb legges frem, og velges:

Leder: Hilde Halvorsen
Nestleder: Jan Harald Tomassen
Kasserer: Trond Stiberg
Sekretær: Vidar Skog
Styremedlem: Trine Stiberg
Styremedlem: Tony Hammerstad
Varamedlem: Guy Chaboud
Varamedlem: Hans Tore Asphaug

Som revisorer velges:
Lauritz Døsen
Magne Are Eilertsen

Som valgkomite velges:
Roald Andersen
Bjørnar lange
Fred Eilers

Sak 8. Fastsetting av kontigent. 
Medlemskontigenten til BFK opprettholdes på 550 kroner.

Sak 9. Fastsetting av (a)budsjett og (b)godkjenning av låneopptak.
a. Styrets anbefalte budsjett for 2010 godkjennes av Årsmøtet uten kommentarer.
b. Årsmøtet gir styret fullmakt til å ta opp lån inntil 100.000,- kroner 
(Etthundretusen kroner).

Årsmøtet heves kl. 20.15

________________________ ________________________
Lauritz Døsen Dagfinn Johansen


