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Referat fra årsmøtet i Bardufoss flyklubb 
1. februar 2021 

1. Alle oppmøtte medlemmer ble godkjent som stemmeberettigede. 

 

2. Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent. 

 

3. Erik Mikkelsen ble valgt til dirigent. Marius Arnesen Høiseth ble valgt til 

referent. Guy Chaboud og John Henri Ørvik ble valgt til å underskrive 

møteprotokollen. 

 

4. Følgende årsmeldinger ble behandlet: 

a) Årsmelding fra flytjenesteleder ble godkjent. 

b) Årsmelding fra kasserer ble godkjent. 

c) Årsmelding fra operativ leder ble godkjent. Det kom spørsmål om en 

innrapportert hendelse, som ble besvart. 

d) Årsmelding fra skolesjef ble godkjent. Det kom spørsmål om nye 

lever, som ble besvart. 

e) Årsmelding fra styret ble godkjent. 

f) Årsmelding fra teknisk sjef ble godkjent. Denne ble lest opp av 

styreleder, da teknisk sjef ikke kunne stille på årsmøtet. 

 

5. Regnskapet for 2020 ble godkjent etter anbefaling fra revisor. Kasserer 

gikk gjennom hver post i regnskapet og besvarte de spørsmålene som 

kom. Det ble kommentert av revisorene at det bør være noe lengre tid 

mellom regnskapsårets slutt og årsmøtet, slik at revisorene får mer tid til 

å behandle regnskapet. 

 

6. Følgende innkomne saker ble behandlet: 

 

a) Forslag fra styret om at styret får myndighet til å revidere 

Klubbhåndboken. Dette har hittil blitt gjort av årsmøtet. Forslaget ble 

enstemmig vedtatt. 

 

b) Forslag fra Tore Arnstein Nitter om endring av klubbens lov. Den 

foreslåtte endringen gikk ut på antall revisorer, vararevisorer og 

medlemmer i valgkomiteen. Erik Mikkelsen kom så med et 

motforslag, med begrunnelse i at det er krav om kontrollutvalg i NIFs 
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lovnorm. Se utsendt agenda for årsmøtet for utfyllende informasjon 

om dette. Etter en påfølgende diskusjon ble det til slutt vedtatt at 

styret utarbeider et forslag til ny lov for klubben, som framlegges for 

medlemmene senest ved årsmøtet 2022. Det ble også kommentert 

at styret bør undersøke om en liten klubb som vår, kan få unntak fra 

regelen om kontrollutvalg. 

 

7. Styret foreslo å opprettholde dagens medlemskontingent på 750kr, men 

i tillegg å opprette en redusert kontingent på 250kr for studenter. 

Betingelser for å oppnå den reduserte kontingenten vil være å inneha 

gyldig studentbevis og være under 25 år. Begrunnelser for forslaget om 

redusert kontingent for studenter, er å gi økt rekruttering til klubben. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

8. Klubbens budsjett for 2021 ble enstemmig vedtatt. Kasserer gikk 

gjennom hver post i budsjettet. Det kom spørsmål knyttet til 

internettavgift som ble besvart av kasserer. Et medlem ga uttrykk for at 

det kan være budsjettert med for mange flytimer på LN-DAY, samt at 

medlemmene bør fly mer for å bidra til klubbens økonomi. Styret fremla 

også status per i dag på den pågående forsikringssaken for naturskader 

på klubbens hangar etter uværet «Frank». 

 

9. Det ble ikke gjennomført endringer i klubbens organisasjonsplan. 

 

10.  Det ble gjennomført følgende valg: 

a) Erik Mikkelsen ble valgt til styreleder for 2 år. 

b) Hans-Kåre Dalvik ble valgt til styremedlem for 2 år. 

c) Marius Arnesen Høiseth (nestleder) og Lars Øyvind Lien 

(styremedlem) er ikke på valg i år og blir sittende i sine verv. 

d) Varamedlemmer til styret: 

i. Raymond Andre Langås ble valgt til 1. varamedlem for 1 år. 

ii. Fredrik Rødne Jenssen ble valgt til 2. varamedlem for 1 år. 

e) Revisorer: 

i. Kjell Åge Fossland og Jarle Johansen ble valgt til revisorer for 1 

år. 

ii. Jan Helge Furu ble valgt til vararevisor for 1 år. 

f) Styret ber om å få utpeke representanter til ting og møter. Dette ble 

enstemmig vedtatt. 
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g) Valgkomite: 

i. Tore Arnstein Nitter ble valgt til leder for 1 år. 

ii. Jarle Johansen og Bjørnar Lange ble valg til medlemmer for 1 

år. 

iii. John Henri Ørvik ble valgt til varamedlem for 1 år. 

 

Guy Chaboud og John Henri Ørvik underskrev møteprotokollen (se vedlegg). 








