
Styremøte i BFK pr. Skype. 

Onsdag 6. Januar 2016 kl 20:00- kl. 21:45 

 

Følgende deltar: 

Tore Nitter 

Jarle Johansen (referent). 

Guy Chaboud 

Stein Jakobsen 

 

Sak 1. 

Gjennomgåelse av referat fra siste møte med oppføling av saker. 

 

Sak. 2 

Byggetillatelse for klubbhus.  

Vedtak: Jarle har startet med søknaden, og håper å få den ferdig innen 

utgangen av januar. 

 

Sak 3 

Utleie av klubbens cub til Bodø. 

Noen nye punkter er lagt til opprinnelig kontraktforslag fra Jon Solvang.   

Vedtak: Tore sender endret forslag til Guy som tar saken videre til Jon og 

styret i Bodø flyklubb. 

 

Sak 4. 

Introduksjonsflyving. 

Vedtak: Forslaget fra Marius om regler for slik flyving vedtas og legges ut 

på hjemmesiden.  

 

Sak 5 

Spørreundersøkelse fra styret til medlemmene.  

Vedtak: I første omgang sender Tore forslag til spørsmål til de andre i 

styret. Det tas sikte på å få spørreundersøkelen ut i januar (nettbasert).   

 

Sak 6. 

Selvassuransefond.  



Det er kommet mange negative reaksjoner på tidligere vedtak om at 

selvassuransen skulle innngå i timeprisen fra og med 2016. 

Vedtak: Alle flyvere skal betale kr 250 i selvassuranse ved første flyving 

hvert år. 

 

Sak 7 

Endring av rabattsystemet.  

Kun få medlemmer har fordel av den nåværende rabatten på 15% over 10 

timer, dette føles urettferdig for mange.   

Vedtak: Alle som har fløyet mer enn 5 timer innenfor et kalenderår 

opparbeider seg 8% rabatt for videre flyving. Timer fløyet i periode med 

vinterrabatt teller med for å opparbeide denne rabatten, men i perioder med 

vinterrabatt er det ikke mulig å få nevnte rabatt i tillegg til vinterrabatten. 

Det minnes om at vinterrabatten gjelder fra 1. oktober til 1. mars. Den er på 

15% og gjelder for alle uansett hvor mange flytimer man har.   

 

Sak 8 

Valg av styret. For å sikre kontinuitet i styrets arbeid ønsker styret en 

ordning som mange andre klubber har, nemlig at ikke alle styremedlemmer 

og varamedlemmer kan skiftes ut ved samme valg.  

Vedtak: Styret legger på årsmøtet frem forslag om endring av klubbens 

vedtekter/lov slik at kun halve styret skiftes ut hvert år.   

 

Sak 9 

Ny lovnorm. 

NIF har vedtatt en ny lovnorm for idrettslag (dvs. også flyklubben). 

Vedtak: Den nye lovnormen legges fram som egen sak på årsmøtet til 

vedtak. Forskjellen fra den gamle loven vil bli forklart.  

 


