
Styremøte 8. januar 2007 
 
 
Tilstede: Thomas Hytten, Hans Tore Asphaug, Anders Forseth, Kjell Åge Fossland, 
Jan Harald Tomassen, Stein Jakobsen 
 

1. Årsmøte - fastsetting av tidspunkt og sted - saker til behandling  

Årsmøtet fastsettes til 24. februar kl 1400. Sted: Messa flystasjonen. Jan Harald og 
Kjell Åge sjekker fasilitetene. Alternativt hytta til Målselv og jeger- og fisk på Målsnes.  

Saker: Flygruppas prosjekt. Toprissystemet,  
 

2. Status økonomi og fagsjef, flypark og klubblokalenes framtid  

Økonomistatus: Foreløpig regnskapstall viser et utestående beløp på ca 20.000 fra 
medlemmene. For øvrig ca 60.000 på driftskonto, 25.000 i lån og 12.000 innestående 
fra flystevnet samt 25.000 på "radiokontoen" til Guy. Driftsresultatet fra 2006 viser et 
positivt resultat, men detaljene er ikke klare.  

Flytjenesten: Ingen aktivitet siden forrige styremøte. 
 

Skolesjefen: Ny skolesjekk utført, to til på vent. En ny elev i tilgang. Totalt seks-sju 
elever.  
Teorikveld på mørkeflyging planlegges.  

Teknisk: Cub ventes ferdig ila 14 dager. Deretter skisesong! Skal flys nordover.  DAY 
nærmer seg 1000-timer.  
 

Flytrygging: Planene om en flytryggingskveld opprettholdes. Målet inne utgangen av 
februar.  

 
Flyklubbens plassering må være avklart innen 1. juli 2009. Ingen signaler gitt, men 
139 Luftving er løsningsorientert.  

 

3. Aktiviteter 2007 
Fly-In på Rostavatnet sammen med Tromsø Flyklubb? Elvenes? Andre sprø og 
spennende ting.......?  

Ideen om er god og dialog med Tromsø flyklubb opprettes. Elvenes St.Hans. Vaffel-
lørdager søkes gjennomført - medlemmene oppfordres til å komme - førstemann 
steker! Inviterer bredt! 

4. Leder Flytjenesten. Vi må fylle etter når Thomas nå er i ferd med å flytte til Bodø.  
Styret velger Fred Roger Eilers til ny leder av Flytjenesten - og ber om at det arbeidet 
som er startet videreføres både i forhold til å inkludere medlemmene og videreutvikle 
samarbeid med eksterne aktører. 
 
 
 
 



5. Cub til slepefly 
 Styret i klubben vil sjekke betingelsene ved overtakelsen av Cub-en før endelig 
avgjørelse tas på henvendelsen fra Salangen luftsportsklubb om bruk av Cub til 
sleping av seilfly på Elvenes. 
 

6. To prissystemet.  
Styret anbefaler at toprissystemet videreføres. 
 

7. Eventuelt  

Klubben bør være forberedt på reduserte åpningstider i sommerhalvåret. En søknad 
om dispensasjon bør planlegges.  
  
 
 


