
Styremøte i Bardufoss flyklubb på Bardufosstun 5. juni 2014. 
Til første sak var også alle medlemmer invitert. 
Alle 4 i styret, et varamedlem pluss 7 medlemmer møtte.  
 
Sak 1. Flyttesaken.  
Flere akternativer er vurdert, og det siste alternativet er at vi skal flytte til et område 
mellom Avinorbygget og yrkesskolen. Selv om flyttingen er bare noen få meter, så vil 
det koste det samme som å flytte til en annen destinasjon. 
Det blir diskusjon om strategien foran møtet med flyplassledelsen. 
Leder leste opp et kostnadsoverslag utarbeidet av Roald. En flytting vil koste store 
summer. 
En flytting må gjøres av autorisert person dvs et kvalifisert firma. 
Enighet at klubben ikke kan ta noen kostnader i forbindelse med flyttinga. 
 
Roald opplyste at han donerer sin del av hangaren til flyklubben. En betingelse er at den 
delen leies ut til eksterne leietakere, eller brukes til et et 3. klubbfly. 
 
Hvordan greier vi oss i en flytteperiode?  
Klubben får leie gratis klubblokaler hos Avinor.  
 
Enighet om å få NLF med på en risikoanalyse for taxevei Tango 
Vi må få fram at det ikke er noe risiko at vi blir stående der vi er. 
 
Enighet om at klubben ikke har råd til å kjøpe noe ny hangar. Vår hangar må flyttes. 
 
Resten av styremøtet startet kl 1950, fagsjefer og tillitspersoner var invitert.  
De som møtte: Tore Nitter, Jørn Stangnes, Guy Chaboud og Jarle Johansen, Fred Eilers, 
Stein Jakobsen og Roald Andersen og Dag Hugstmyr. I tillegg overvar Hilde Halvorsen 
og Børge Litangen, etter invitasjon,  resten av møtet.  
 
I pausen før neste sak ble Roald i anledning sin gebursdag og for langvarig arbeid for 
klubben overlevert bilder av cuben med seg selv som pilot.  
 
Sak 2 Regler for kortbaneoperasjoner. 
Vedtak: Flytryggingsleder og operativ leder utarbeider forslag til styret. 
 
Sak 3 Nye regler for ferry. 
Vedtak: piloten får gratis flytid, men betaler selv for utgifter til overnatting, mat taxi. 
 
 
 



Sak 4 Nye regler for klubb-pft. 
Vedtak: Årlig klubb-pft skal gjennomføres med instruktær. Fred Eilers utarbeider 
opplegg for gjennomføringen. Frist for å gjennomføre pft etter den nye ordningen er 1. 
juli 2015.  
 
Sak 5 Utpeke representant som skal finne støtteordninger til flyving. 
F.  eks fly funksjonshemmede. 
Vedtak: Guy leter opp støtteordninger. 
 
Sak 6 Velge inn representant for flytryggingskomiteen på Bardufoss flyplass. 
Vedtak: Fred Eilers ble valgt til å representerer klubben. 
 
Sak 7 Status for flyskolen.  
Styret undersøker om status på kommende skolesjef. Avklaring skal være innen 1. Juli 
 
Møtet slutt kl  2045 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


