
 
 
Styremøte på skype i BFK 17. feb 2015 kl 2000 
 
Deltakere: 
Tore Nitter 
Guy Chaboud 
Jørn Stangnes 
Jarle Johansen (referent).  
 
Sak 1 
Status hangar.  
Jørn har hatt møte med elektriker. Han tar seg av opplegg av strømmen.  
Han rapporter inn til Troms kraft om nytt anlegg. 
Restordre på veggplater er fortsatt ikke hentet hos Neumann i Tromsø. 
 
Sak 2 
Søknad om skoletillatelse på ski er ikke sendt inn.  
Leder ordner den sammen med John Solvang. 
 
Sak 3 
Taxihuset på Andselv. 
Kommunen gir det bort gratis til lag og foreninger. 
Vi slår fra oss muligheten for å kunne overta huset. 
Ikke egnet for oss. 
 
Sak 4 
Cargobygget. 
Avinorsjefen beretter at vi får en 2-årskontrakt med en symbolsk leiesum. 
Byggetillatelse for nytt klubbhus er neppe klart til våren. Muligens er ikke tillatelsen 
klar før til neste år. Usikkerhet om tildeling av spillemidler. Dette kan ta tid. 
Klubben kan bruke tiden framover til å planlegge nytt klubbhus. 
Styret planlegger å orientere årsmøtet om planene om nytt klubbhus og å få årsmøtets 
aksept på å gå videre med planene. 
 
Sak 5 
Innkommet sak til årsmøtet. Avvikling av årlig klubb-pft.  
Forslag fra John Solvang om avvikling.  Styret legger fram saken uten innstilling. 
 
 
 



Sak 6 
Henvendelse fra Odd Arild hansen om leie av hangarplass i bfk. Guy tar kontakt med 
han. 
 
Sak 7 
Nytt klubbhus 
Styret legger fram planene om nytt klubbhus for årsmøtet. Anbefaler årsmøtet å gi styret 
fullmakt til å gå for de nye planene. 
 
Sak 8 
Endring klubbkontingent. 
Guy foreslår å endre klubbkontingent.  
Styret foreslår 400 for juniorer og 650 for seniorer og 120 for støttemedlemmer. 
 
Sak 9 
Budsjett for 2015 
Kasserer orienterer om budsjettforslaget for innkommende år. 
Styret legger det fram som sitt forslag. 
 
Sak 10.  
Stemmerett på årsmøtet. 
Dersom medlemmet ikke er på melvins lister 
På siste virkedag før årsmøtet, så må medlemmet vise til en bekreftet kvittering for 
Innbetalingen. 
 
Møtet slutt kl 2145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


