
Styremøte 17.08.2016 
Møtet startet kl. 20:00 og sluttet kl. 22:00. Deltakere var Tore A. Nitter, Raymond A. Langås, Christer 

Sola og Marius A. Høiseth. 

Sak 1 – Magring av motor på LN-DAY på bakken 
Styret anbefaler magring av motoren på bakken før og etter flyging. 

Sak 2 – Oppgjør for utleie av Cub 
Bodø flyklubb har fløyet 49 timer og 15 minutter, som har gitt klubben en inntekt på kr. 53 781  

brutto. Kasserer kontakter Bodø flyklubb ang. faktura. 

Sak 3 – Betaling for leie av hangarplass til Bardufoss VGS 
Kasserer kontakter Bardufoss VGS for betaling av leie i henhold til tidligere avtale på mail. Avtale om 

evt. videre leie. 

Sak 4 – Dekning av reiseutgifter til forsikringsmann i forbindelse med evt. 

orienteringsmøte 
Kasserer undersøker betingelsene og sonderer interessen blant medlemmene for et slikt møte. 

Sak 5 – Skolesjefsituasjonen 
Styret jobber videre med å få godkjent en assisterende skolesjef og undersøker samtidig mulige 

permanente løsninger. 

Sak 6 – Dugnad på hangaren 
Styret jobber videre med dette. 

Sak 7 – Innredning av teknikerrommet 
Marius A. Høiseth og Raymond A. Langås jobber med innredning av teknikerrommet og innhenting av 

pris på skap, hyller o.l. 

Sak 8 – Byggetillatelse for klubbhus 
Styret jobber videre med å innhente fasadetegninger, som er nødvendig før det kan søkes om 

byggetillatelse. 

Sak 9 – Utstedelse av adgangskort 
Ordningen med ID-kortrekvirent i klubben er nå fornyet. Folk som trenger nytt adgangskort eller 

fornyelse av sitt gamle, tar kontakt med ID-kortrekvirent Raymond A. Langås. 

Sak 10 – Spørreundersøkelse 
Frist for besvarelse settes til 1. september. Tore A. Nitter sender ut varsel om dette i myWebLog og 

resultatet vil deretter publiseres. 

Sak 11 – Teknisk DI-utsjekk 
Styret ønsker at det skal utredes om teknisk utsjekk på klubbens fly kan overlates til klubbens 

instruktører. Christer Sola kontakter teknisk sjef om dette. Sjekklisten for Daily Inspection på LN-DAY 

bør revideres og Marius A. Høiseth kontakter teknisk sjef om dette. 

Sak 12 – Revidering av sjekklisten for Cub 
Marius A. Høiseth jobber videre med revidering av sjekklisten og kontakter operativ leder, skolesjef 

og evt. andre sakkyndige om dette. 



Sak 13 – Temamøte 
Styret planlegger et temamøte i løpet av høsten med mulig innslag fra flygeleder i ENDU TWR og 

forsikringsmann. 

Sak 14 – Infomøte/åpen dag med introduksjonsturer høsten 2016. 
Som et ledd i rekruttering av nye PPL-kandidater vil Christer Sola, Raymond Langås og Marius Høiseth 

forberede en åpen dag med informasjon og avsluttende introduksjonsflyving til de som ønsker det. 

Raymond A. Langås tar kontakt med Radio Bardufoss for innhenting av pris for annonse for et slikt 

arrangement.  

Slutt.  


