
Årsmøtet ble gjennomført 23.februar 2013 fra kl. 16.00.

Deltagere var: Fred Eilers, Vidar Skog, Guy Chaboud, Dag Hugstmyr, Rolf Atle Berg, 
Jan Helge Furu, Roald Andersen, Stein Jakobsen, Kjell-Åge Fossland, Jarle Johansen, 
Bjørnar Lange, Tore Nitter, Jørn Stangnes, Raymond A. Langås, Espen K. Wennaberg, 
Terje Johan Bersvendsen og Bjørn Rasch Tellefsen (Harstad flyklubb).

Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigede.
Årsmøtet hadde ved start totalt 17 deltagere, av disse 16 med stemmerett og en 
observatør uten stemmerett.
Godkjennes uten anmerkninger.

Sak 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
Godkjennes uten anmerkninger

Sak 3. Velge dirigent(a), referent(b), samt 2 personer for underskriving av 
protokoll(c).
(a) Tore Nitter velges enstemmig til dirigent.
(b) Vidar Skog velges enstemmig til referent.
(c) Kjell-Åge Fossland og Fred Eilers velges enstemmig som underskrivere av protokoll.

Sak 4. Gjennomgang av klubbens årsmeldinger
(a) Styrets årsmelding.

Kommmentarer til årsmeldingen: Fred Eilers gir tilbakemelding på saker han mener det 
ikke er tilstrekkelig fremgang i. Dette gjelder; Mogas, Klubbhåndbok og flytting av 
hangar. Disse sakene har vært opp til behandling en rekke ganger, men han mener det 
er mye behandling, og lite handling.
Årsmeldingen godkjennes.

(b) Skolesjefens årsmelding godkjennes uten anmerkninger.
(c) Teknisk årsmelding godkjennes uten anmerkninger.
(d) Flytrygging/operativ årsmelding godkjennes uten anmerkninger.
(e) Flytjenestens årmelding godkjennes uten anmerkninger.
(f) Kasserers årsmelding godkjennes uten anmerkinger.

Sak 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
Kasserer legger frem regnskapet som viser et godt økonomisk år for klubben. Lånet 
etter motorbyttet på LN-DAY er tilbakebetalt, og man her fått avsatt 40.000 kroner til 
motorfondet. Klubbens konto inneholder der ved årsskiftet  i overkant av 86.000 kroner.

Revisorene legger frem sin rapport av regnskapet for 2012. Det bemerkes «Hovedbok 
med bilag var uoversiktlig, med mye unødig informasjon blant bilagene». Det må også 
tas en gjennomgang på bruken av de ulike kontoene da det pr nå er flere kontoer som 
omhandler utgifter ifm f.eks møter, og vedlikehold. Revisjonsrapporten avsluttes med 
teksten «Regnskapet anbefales godkjent, under forutsetting at kasserer rydder i 
bilagene.»
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Klubbens regnskap for 2012 godkjennes enstemmig.

Sak 6. Behandle følgende saker:

(a) Endring av vedtektene vedr. styrets sammensetning.
Forslag til vedtak: Punkt 10b skal lyde: 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Det blir her en diskusjon om hvor hensiktsmessig det er å ha 4 styremedlemmer i tillegg 
til Leder og nestleder i en klubb så liten som vår.. Det blir bestemt at det skal stemmes 
over 3 forslag til styresammensetning (inkludert leder og nestleder). 
Alternativ 1. - 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Alternativ 2. - 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Alternativ 3. - 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Alternativene får følgene stemmer ved håndsopprekning:

Alternativ 1 - 5 stemmer.
Alternativ 2 - 9 stemmer.
Alternativ 3 - 1 stemme.

Vedtak: Styret i Bardufoss flyklubb skal bestå av 4 styremedlemmer (inkl. leder og 
nestleder), samt 2 varamedlemmer.

(b) Endring i vedtektene vedr. tidspunkt for Årsmøtet.
Forslag til vedtak: Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Det er uenghet i om det er fornuftig å la det gå så lang tid inn i nytt år før Årsmøtet blir 
gjennomført. Det stemmes over om dagens ordning med å ha det i februar, eller nytt 
forslag skal gjelde.

Stemming ved håndsopprekking gir følgende resutat:
Opprettholdelse av dagens ordning med Årsmøtet i februar - 8 stemmer.
Nytt forslag med Årsmøte innen utgangen av mars - 6 stemmer.

Vedtak: Dagens ordning med Årsmøte i februar opprettholdes.

(c) Aktivitetskalenderen. Diskusjon, tilbakemeldinger for det nye styret
Denne saken blir flyttet til slutten av møtet som en informasjonssak, og ikke en 
Årsmøtesak.
Godkjennes enstemmig.

Sak 7. Fastsettelse av medlemskontigent.
Det stemmes ved håndsopprekning over forslag om å øke medlemskontigenten med 50 
kroner med virkning fra 2014. Dette blir vedtatt med 11 stemmer.

Vedtak: Medlemskontigenten økes fra 2014 med 50 kroner.

Sak 8. Vedta klubbens budsjett.
Kasserer fremlegger forslag for budsjett for 2013.
Forslaget godkjennes enstemming.

Sak 9. Behandle klubbens organisasjonsplan, dvs. forslag til revisjon av 
klubbhåndboken.
Forslag til vedtak: Forslaget til ny klubbhåndbok vedtas slik det foreligger. Styret får 
fullmakt til å gjøre tilføyelser og endringer. Disse skal straks offentliggjøres. 
Klubbhåndboken tas opp til behandling på hvert fremtidig årsmøte under dette punkt.
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Det blir gjort oppmerksomt på at dette er en sak som tidligere har vært behandlet av 
Årsmøtet, og at denne saken allerede er avgjort. Styret har allerede fullmakt til å gjøre 
alle endringer de måtte ønske i selve Klubbhåndboken. Eneste som skal tas opp under 
Årsmøtet er endringer til vedtektene. 

Saken fjernes som Årsmøtesak da den tidligere er avgjort.

Sak 10. Foreta følgende valg:
(a) Leder og nestleder.
(b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
(c) 2 revisorer
(d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har 
representasjonsrett.
(e) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Valg
(a) Tore Nitter velges enstemmig som leder, og Jørn Stanges velges enstemming som 
nestleder.
(b) På grunn av antall kandidater ble det  gjennomført skriftlig valg på styremedlemmer 
og varamedlemmer med følgende resultat:
Guy Chaboud og Dag Helge Karlsen velges som styremedlemmer.
Fred Eilers og Dag Hugstmyr velges som varamedlemmer.
(c) Kjell-Åge Fossland og Vidar Skog velges enstemmig som revisorer.
(d) Det blir enstemmig vedtatt at styret gis i oppgave å plukke ut deltagere til ting og 
møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.
(e) Valgkomiteen blir enstemming vedtatt:
Leder: Stein Jakobsen
Medlem: Arnulf Andersen
Medlem: Terje Johan Bersvendsen
Vara: Dagfinn Johansen

Årsmøtet avsluttet kl. 19.50.

Vidar Skog
Referent

________________________    ______________________
        Fred Roger Eilers           Kjell-Åge Fossland
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