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Tilstede;  Jan Harald Thomassen, Dagfinn Johansen, Anders Forseth, Albert Jensen, Stein 
Jakobsen, Arnulf Andersen og Morten Raustein. 
 
 
Sak 1. Flystevnet 
 
Formannen redegjorde for at det var 4 aktører som fikk foreta salg under flystevnet.  Dette var 
Foruten Bardufoss flyklubb, vestre Målselv skytterlag, Taikondoklubben og BOIF. 
 
Fra de inntekter som innkommer ved salget må det enkelte lag yte et bidrag til flystevnets 
formål.. Det er ikke sakt noe om hvor stort dette bidraget skal være, men formannen skisserer 
noen tusen kroner snarere enn en prosentandel av overskuddet. 
 
Det ble deretter en del diskusjon omkring hva man kunne tenke seg å selge, og det ble enighet 
om at vi skulle anmode stevneledelsen om å få selge pølser, brus,  hamburgere,  og kaffe.   
Videre ble det bestemt at vi skulle drive med rundflyging mellom kl. 15 og 1900. 
 
Utpekt med spesielle oppgaver ble: 
 
Jarle Johansen:  Han tar seg av å skaffe mannskaper til salgsteltene, samt å sette opp    
nødvendige vaktlister. 
  
Dagfinn Johansen:  Han tar seg av å klarere salgstillatelsene med stevneledelsen, samt å foreta 
innbestilling av nødvendige varer. 
 
Kjell Åge Fossland:  Han tar seg av å skaffe til veie det utstyr som måtte være nødvendig for å 
gjennomføre salget. 
 
Hommas Hytten:  Han tar seg av å organisere rundflygingen. 
 
 
 
Sak 2.  Transponder til Cub. 
 
Formannen redegjorde for at forsvaret hadde tinget Cuben til et arrangement på Kirkenes av 4 
timers varighet, og var i denne forbindelse villig til å betale en bruttopris på kr. 25.000,-  Av 
dette går det fra kostnader for flyging til og fra Kirkenes samt ca 4 timer flyging under 
arrangementet.  Til sammen snakker man derfor om at det fragår ca 13 timer flytid.  Resten er 
rent overskudd. 
 
Da klubben for tiden møter stadig kraftigere krav om at Cuben må utstyres med transponder 
ble det derfor enstemmig vedtatt at man skulle gå til innkjøp av en transponder som skal 
monteres i maskinen.   Stein Jakobsen får i oppgave å besørge innbestilling og innmontering. 



Sak 3. Booking av fly: 
 
Formannen redegjorde i grove trekk for at saken dreide seg om at Thomas Hytten hadde tatt 
opp problemstillingen med at maskinene ble blokkert fra beredskapen i flytjenesten ved at 
disse ble tatt ut fra Bardufoss, og at det derfor var et behov for å se litt på de gjeldende 
bookingregler.  Formannen kunne imidlertid ikke redegjøre skikkelig for saken og denne ble 
av derfor utsatt til neste styremøte hvor Hytten selv kan være tilstede og redegjøre. 
 
 
Sak 4. Lotteri: 
 
Formannen redegjorde for at lotterisaken på grunn av arbeidspress ikke var kommet noe 
videre.  Saken ble deretter drøftet og det ble vedtatt at med sommerferien like om hjørnet var 
det liten hensikt  å forsøke å få til noe i ferietiden.  Av denne grunn ble det derfor enstemmig 
vedtatt at saken utsettes og at man griper fatt i denne etter sommerferien. 
 
 
 
Møtet hevet. 
 
 
Dagfinn Johansen 
referent 


