
Referat fra Styremøte Bardufoss Flyklubb 7. april 2003 
 
 

Tilstede: Fra Styret: Fred Roger Eilers, Kjell Åge Fossland, Jarle Johansen, Magne Are Eilertsen 
(for Ole Morten), Roald Andersen, Hans Tore Asphaug, 
Andre fremmøtte: Alvin Fyhn (vara), Morten Raustein, Stein Jakobsen. 
 
 

 
Sak 03/03 Kritikk fra Roald angående saksbehandling av sak 02/03- scooterkontroll. 

Saken ble drøftet, og alle elementer kom frem, angående bl. a. frasigelse av verv. Saken 
ble tatt til 5 minutters pause før ny avstemming ble gjort.  

 Vedtak: Med 4 mot 1 stemme  (1 stemte blankt)ble forrige vedtak omgjort, slik at 
Bardufoss Flyklubb IKKE skal påta seg flyging for politiet på scooterkontroll. Fred 
Roger og Hans Tore valgte på tross av sin demokratiske overbevisning å bli sittende i 
styret. 
 
 

Sak 04/03 Timepriser/2-pris system 
Saken ble lagt fram av Hans Tore for , og bakgrunnsmateriale ble lagt frem. Det ble 
vedtatt å fastsette en ”inngangssum” og et krysningspunkt rundt 10 timer. 
Vedtak: Inngangssummen ble satt til kr. 2000,- De som ønsker å fly for reduserte priser 
betaler en inngangssum for kalenderåret pålydende kr. 2000,- Disse får da leie flyene til 
følgende ”grønne priser” : LNDAY – kr. 672,- pr. time, LNACI – kr. 564,- pr. time. For 
de som IKKE ønsker ”grønne priser” blir time prisen: LNDAY – kr. 876,- pr time, 
LNACI – kr. 756,- pr. time. 
 
 

Sak 05/03 Prosjektet Mogas. 
Alvin Fyhn orienterte om utviklingen når det gjelder bruk av Mogas. Branntilsynet på 
flyplassen godkjenner at tankvognen blir stående der den er i dag, under forutsetning at 
den er ”sertifisert” for bruk. En STC for flyet vil  koste $1 pr hestekraft. Orenteringen er 
tatt til etterretning og saken kan tas opp på neste styremøte for eventuelt å få en STC til 
LNACI. 
 
 

Sak 06/03 Konsekvenser av at Hans Tore blir borte i 3 måneder. 
Kjell Åge tar over sekretærfunksjonen mens Hans Tore er borte, og Magne Are går inn i 
styret. Morten Raustein ivaretar funksjonen som flytryggingsleder. 
 
 

Sak 07/03 Arbeidskommite for treff på Elvenes i St.Hans-helgen 
Det er ønskelig å få flest mulig aktiviteter på Elvenes , det vil si invitere klubber fra 
Luftsportsmiljøet. Det kan i så måte blant annet søkes om tiltaksmidler og 
aktivitetsmidler. Ole Morten, Dagfinn og Ketil forespørres om å være en kommite. 
Komiteen bør bestå av 2 personer. 
 
 

Sak 08/03 Flygerkartotek. 
Magne Are orienterte om status på flygerkartoteket. Personnummer som står i 
kartoteket vil bli ”sladdet” da det ikke er ønskelig at dette står.  
Vedtak: Medlemmene pålegges å oppdatere sine kartotekkort innen 1 måned. De som da 
ikke er oppdatert, gis flyforbud til kartoteket er i orden. 
 
 

Sak 09/03 Klubbhåndbok. 
Saken med klubbhåndbok er ikke kommet lenger, og det avventes et utspill fra 
NAK/PAL om saken. 
 
 



Sak 10/03 Skolehåndbok. 
Morten orienterte om saken. Vi venter fortsatt på et oppdatert utkast til skolehåndboken, 
men det er vanskelig å få kontakt med NAK om denne saken. Skolesjefen avventer at 
utkastet skal komme fra NAK/PAL. 
 
 

Sak 11/03 Rydding i gammelt klubbarkiv. 
Vedtak: Roald tar saken, og vil gå gjennom de gamle arkiv og sortere ut det som er 
historisk interessant. Sluttproduktet vil etter hvert komme inn i klubblokalet, og klubben 
vil få en situasjonsrapport på Årsmøtet i 2004. 
 
 

Sak 12/03 Innkjøp av forbruksmateriell. 
Det ble drøftet hvilke måter man kunne benytte for å få ned utgiftssiden på 
forbruksmateriell til klubbens fly. 
Vedtak: Fred Roger knytter kontakter med andre klubber, Roald og Stein ser på hva som 
bør innkjøpes, og dette kjøpes så inn. Det er mye penger å spare på dette. 
 
 

Sak 13/03 Medlemsmøte 28. april. 
Vedtak: Kjell Åge står som tilrettelegger/leder for møtet som skjer den 28. april kl. 1800.  
Hans Tore undersøker om Avinors kantine kan benyttes til møtet. Agenda for møtet blir: 
- DE-kurs ved Roald 
- Nytt trafikkmønster ved Bardufoss (foredragsholder ordnes av Fred Roger) 
- Info fra styret, samt generell diskusjon. 
 
 

Sak 14/03 Dugnad 25. mai. 
Vedtak: Jarle blir satt som arbeidsleder og ansvarlig for inndeling av ”arbeidsgrupper”.  
Momenter for dugnad er : ferdigstilling av teknisk bu, toalettrom, rydding i 
hangar/klubbhus, vask av fly, småreparasjoner. Dugnaden avsluttes med litt sosialt, hvor 
Kjell Åge er satt som ”grillmester”. 

 
 
Sak 15/03 Orientering fra Fred Roger. 

Fred Roger orienterte om årsmøtet i Motorflyseksjonen og til Flytjenesten. Orienteringen 
er vedlagt originalreferatet i styreprotokollen. 
 
Guy Chaboud har frafalt forespørselen om lån av LNDAY i mai. 
 
John Solvang har forespurt klubben om å få ha LNACI i Bodø ca ei uke etter at den har 
vært på årlig, og at klubben dekker ”ferryflight” t il og fra med LNACI.  Styret 
aksepterer dette med ønske om at LNACI flys så mye som mulig mens flyet er i Bodø. 
 
 
 

Møtet avsluttet kl. 2110. 
 
 

 
 
Hans Tore Asphaug 
referent 
 


