
Styremøte Bardufoss Flyklubb 16. februar 2002  
 

Tilstede: Kjell Åge Fossland, Ole Morten Sørensen, Stein Jakobsen, Jan Harald 
Tomassen, Jarle Johansen, Fred Roger Eilers, Dagfinn Johansen, Morten 
Raustein, Roald Andersen, Magne Are Eilertsen, Hans Tore Asphaug. 
 
 

 
Sak 1/02 Konstituering av styret 

Styret ble konstituert. Fagsjefer ble valgt som følger: 
Skolesjef:   Morten Raustein 
Flygesjef:  Knut Grongstad 
Flytryggingsleder: Hans Tore Asphaug 
NAKs Flytjeneste: Fred Roger Eilers (Inkl. OPL-R) 
Miljøvernleder: Dagfinn Johansen 
Webmaster:  Jan Harald Tomassen 
Red. ”Organet”: Guy Chaboud 
 
Det mangler noen villighetserklæringer, slik som skolesjef, NAKs 
Flytjeneste. 
 
Jarle har laget fullmakt for disponering av klubbens konti, som skal 
underskrives av medlemmene i styret. Den gir fullmakt til Jarle og 
Dagfinn for å disponere konti. 
 
Fred Roger ønsket ”visualisering” av regnskapet på styremøtene, slik at 
styret fortløpende kan følge den økonomiske utvikling med tanke på 
tidligere år samt budsjettet. 
 
Mail sendes Guy angående organet. Avisen skal distribueres til klubbens 
medlemmer, samt til NAK sentralt og Tromsø Flyklubb. Avisen kommer 
ut som ei temaavis, når det er kommet inn stoff!! 
 
 

Sak 2/02 Representant til Luftsportskretsen 
Fred Roger la frem forslag om å få med en representant fra BFK til styret 
i Luftsportskretsen. Han sitter nå som representant for 
Fallskjermklubben, og har også talt BFKs sak i møtene.  
Vedtak: Jan Harald plukkes ut som representant, og det prøves på å få 
ham inn i styret. 
 
 

Sak 3/02 Prosjekt for Allmennflyging og Luftsport (PAL) 
Dagfinn la frem saken. Aleksander Gjems kommer på besøk i mars/april 
for å se på fremgangen i klubben i forbindelse med pilotprosjektet. Det er 
laget arbeidshefter for prosjektet (”Klubben vår”).  De som ikke har 
heftene, er : Kjell Åge, Hans Tore, Stein, Ole Morten, Jan Harald, Morten, 
Magne Are og Roald. 
Prosjektet bør startes innen en uke. 
Vedtak: Hans Tore sender ut mail til klubbens medlemmer, for å sondere 



hvem som er interessert i å være med. Hans Tore tar også kontakt med 
idrettskretsen for å skaffe flere arbeidshefter, samt å ta kontakt med den i 
ISF som styrer dette prosjektet i Idrettskretsen og avtaler møtetidspunkt. 
 
 

Sak 4/02 Ekstraordinært Årsmøte 
Ekstraordinært årsmøte settes til lørdag 6. april. Styremøte avholdes 
samme dag. Budsjett settes opp av kasserer og distribueres på mail for 
diskusjon. 
 
 

Sak 5/02 Status på flyene 
LNDAY er satt på bakken pågrunn av sprekk i innfestingen til flaps på 
høyre side, samt bremselekkasje på venstre side. Cuben er ok, mix-wire er 
skiftet. ELT er byttet men ikke testflydd. 
 
 

Sak 6/02 Strømabonnement 
Problemer med Troms-Kraft om å få abonnementet registrert som 
garasje. Dette vil spare oss for moms. Ole Morten og Magne Are jobber 
videre med saken. 
 
 

Sak 7/02 Kommentarer fra teknisk 
LNDAY er forlat i hangar uten å tankes. Bremselekkasjen på venstre side 
burde vært oppdaget på DI. DI-prosedyren bør innskjerpes! I tillegg må 
det henvises til instruksverket angående tanking ved parkering. 
(sekretær sender ut informasjon om dette) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Hans Tore Asphaug 
Sekretær 


