
Referat fra styremøte Bardufoss Flyklubb 6.oktober 2003 
 

 
 
 
 
Tilstede:  Kjell Åge Fossland, Jarle Johansen, Roald Andersen, Stein Jakobsen, Magne Are 

Eilertsen, Fred Roger Eilers, Hans Tore Asphaug, Ole Morten Sørensen og Morten 
Raustein 
 
 

Sak 27/03 Gjennomgang av regnskap 
Jarle gjennomgikk regnskapet. Overskuddet ligger på ca 61 000,-. Det er utestående 
fordringer å årlig ettersyn og startavgifter for 2004. Teknikkerne tar reparasjon av 
motor på LNDAY på dugnad. Det er en del utestående betalinger for flyging blant 
medlemmene. Innflydd overskudd fra Elvenes på ca 10 000.  Fred Roger ytret ønske om 
skjematisk fremstilling av aktiviteten. 
 

Sak 28/03 Info om Flyskolen 
Skoletillatelsen er endelig kommet i orden. Fungerende skolesjef er Eilert Nilsen i Tromsø 
Flyklubb. Vi har for tiden 6 elever. Det er søkt om godkjennelse som Assisterende 
skolesjef for Hans Tore. Roald kom med kritikk for at styret ikke var informert om 
skolesituasjonen i fbm skoletillatelsen. Styret ønsker informasjon fra skolesjef om hva 
som skjedde og ikke skjedde i denne forbindelse. 
 

Sak 29/03 Informasjon om Forskningsdagene 
Magne Are informerte om opplegget som ble gjennomført i samarbeid med NAC. Det var 
dårlig respons fra skolene, men Magne Are gjorde en kjempejobb med et ad-hoc opplegg. 
Erfaring fra opplegget er noe å ta med seg til neste år. Kjell Furu ønsker en evaluering av 
Forskningsdagene. 
 

Sak 30/03 Innkjøp av flydeler 
Det er innkjøpt deler for ca 10 000 i samarbeid med Bodø Flyklubb, Tromsø Flyklubb og 
Fallskjermklubben. Prisene ble ca halv pris når moms er medregnet. Et godt tiltak, og 
fungerer godt. 
 

Sak 31/03 Utsjekksprogram PA18 LNACI 
Hans Tore la frem et arbeidsutkast for utsjekksprogram. 
Vedtak: Skoleavdelingen jobber videre med programmet. Utsjekksprogrammet settes til 
en minstetid på 5 timer og skal inkludere et minimumsantall landinger (30?). Det settes 
også et krav til minimum hundre timer total flytid før utsjekk gis. 
 

Sak 32/03 Utsjekk på ”uteplasser” 
Hans Tore la frem et arbeidsutkast for todelt løsning av utsjekk på uteplasser.  
Vedtak: Skoleavdelingen jobber videre med saken. 
 

Sak 33/03 Kriterier for bruk av Setermoen og Elvenes 
Det bør settes krav til den operative bruken av stripene; grunnforhold, gresslengde, inn –
utflyging og landingsrundemønster.  
Vedtak: Magne Are, Roald og Stein lager et utkast som legges frem for godkjenning på 
neste styremøte. 
 
 

Sak 34/03 Prisliste for flygingog endringer av instrukser 
Vedtak: Det lages en prisliste for flyging som omfatter timepriser, startkontingent, 
grønnepriser og tilleggspris for ikke-medlemmer. Denne henges opp i klubben og legges 
fremst i klubbinstruksen. Det ble også vedtatt å endre ordlyden i ”bestemmelser for bruk 
av klubbens fly” i punkt 2 og 10, samt vedlegg A til samme instruks. Pkt 2 lyder: ” Flyene 
kan kun nyttes av medlemmer av klubben eller medlemmer av en annen NAK-klubb som 
er på korttidsbesøk. Før flyging starter må årlig startkontingent (ref. ”Prisliste Bardufoss 



Flyklubb”) være innbetalt til klubbens bankkonto.” Pkt. 10 lyder: ”  Ved skader påført 
flyet som skyldes grov uaktsomhet, er fartøysjefen økonomisk ansvarlig for en egenandel 
på inntil kr. 10 000,-. Skader som oppdages før flyging må anmerkes og kunne bevitnes. 
Hærverk/tyveri skal normalt anmeldes til politimyndighetene.” Endringen i vedlegg A gir 
en referanse til prislisten. 
 

Sak 34/03 Canopy-trekk til LNACI 
Pga variable prosedyrer med trekk på eller av, kom det forslag fra Hans Tore om å 
avgjøre om trekket til LNACI skal settes på eller ikke etter bruk. 
Vedtak: Trekket trenger ikke å være på når flyet parkeres i hangaren, men ruta skal 
rengjøres, og flyet skal rengjøres etter bruk (ref Hangarinstruksen) 
 

Sak 35/03 Fuelkvitteringer og fuellogg 
Det var kommet inn spørsmål om bruk av fuelloggen, og oppfølging av denne. Magne Are 
følger opp fuelloggen fortløpende. 
Vedtak: All tanking av flyene skal føres i fuelloggen. Mottatte kviteringer for tanking 
utenfor Bardufoss skal legges i hylla til kasserer etter endt flyging. Tanking av andre enn 
klubbens fly på vårt lokale Essokort skal godkjennes av kasserer/styret. 
 

Sak 36/03 Mogass til LNACI 
Magne Are informerte om hvordan det gjøres i Bodø, og hva vi kan gjøre. 
Vedtak: Det ble enstemmig bestemt å innføre Mogass. Fred Roger ordner STC, Ole 
Morten ordner fuelkort fra nødvendige selskaper. Brannforskriftene må også sjekkes opp 
i forbindelse med oppbevaring av fuel. 
 

Sak 37/03 Dugnad 
Vedtak: Det iverksettes dugnad lørdag den 25. oktober kl. 1100. Kjell Åge Fossland og 
Ketil Løvhaug organiserer dugnaden med sosialt tilsnitt. Eksempler på gjøremål er 
rydding i hangar, flytting av skap, utelys etc. 
 

Sak 38/03 Årsmøtet 
Årsmøtet er satt til lørdag 31. januar 2004. Messa i dDividalen er bestilt. Ole Morten tar 
kjøkkentjenesten. Valgkomiteen er varslet og bør gå i gang med sitt arbeid. Fagsjefene 
varsles om at Årsrapportene skal være klare til Årsmøtet. Invitasjon lages å sendes 
medlemmene. 
 

Sak 39/03 Eventuelt 
- Jarle gjennomgår alle landingstillatelser for skisesongen 
- Søknad er sendt om tillatelse til bruk av AFIS-plassene utenom åpningstid. Svar ikke 
mottatt 
- Stempel. Dersom klubben ikke har stempel, så blir det innkjøpt. 
- Fagseminar/operativt seminar. Skjer  17. til 19. oktober 
- er ønskelig med et medlemskartotek på data, slik at alle kan gå inn og gjøre 
oppdateringer selv…..eks.vis på nettet. Kontakt Aleksander Gjems! 
- Flyforbud for de som ikke har oppdatert sitt kartotekkort. Magne Are henger opp liste i 
klubben. De som ikke er oppdatert innen 15. oktober slettes fra bookingsystemet til dette 
er i orden. Mail sendes til medlemmene. 
- Regnskapskurs på Bardufosstun 10 – 12. oktober.  
- Ønskelig med innskjerping av reglene for overnattingsturer. Styret skal godkjenne dette 
i forkant av turen! 
- Kommet inn forslag om økonomisk støtte til FI-seminar for klubbens instruktører. 
Forslaget støttes, men styret må arbeide aktivt for å hente inn økonomisk støtte til slike 
tiltak  fra systemet der det kan! 
 
 
 
 
 

Hans Tore Asphaug 
Referent 


