
Styremøte 11.12.2016 
Møtet startet kl. 19:00 og sluttet kl. 21:00 og ble avholdt i klubbens lokaler på Bardufoss.                                             

Deltakere var Tore A. Nitter, Raymond A. Langås, Christer Sola og Marius A. Høiseth. 

Sak 1 – Foreløpig regnskap for 2016 
Regnskapet ble gjennomgått og det viser at klubben har god økonomi.  

Sak 2 – Fondsavsetning 

Styret vil se på muligheten for å sette av et beløp av klubbens egenkapital i ulike typer fond, for å øke 

avkastningen. Christer Sola vil avtale møte med Sparebank 1 for å diskutere dette. 

Sak 3 – Refresher-kurs i løpet av vinteren 
Tore A. Nitter vil kontakte nøkkelpersoner i klubben for å høre om muligheten for å arrangere 

refresher-kurs i løpet av vinteren. 

Sak 4 – Vedlikeholdsladning av LN-DAY 
Tore A. Nitter vil kontakte Stein Jakobsen for å høre om muligheten for å lage samme opplegg for 

vedlikeholdslading av batteriet, som på LN-ACI. 

Sak 5 – Daily Inspection-utsjekk på LN-DAY 
Styret beslutter, etter samråd med teknisk leder, at teknisk leder kan delegere DI-utsjekk til klubbens 

instruktører. 

Sak 6 – Dugnad i hangaren 
Det skal kjøres bort søppel fra hangaren så fort som mulig. Prosessen med utbedring av lekkasjer i 

takrennen er i gang, men det resterende arbeidet må utsettes til det blir plussgrader ute. 

Sak 7 – Vinsjen til LN-DAY 
Det kjøpes inn slepetau til forlenging av vaieren til vinsjen, skjøteledning til fjernkontrollen og krok. 

Sak 8 – Teknikerrom 
Det mangler skap til Flytjenesten og hyller. Christer Sola hører med Kjell Åge Fossland om han kan 

montere hyller over skrivebordet. Raymond Langås kjøper inn termometer med funksjon for logging 

av maksimums- og minimumstemperatur. 

Sak 9 – Oppslagstavle i klubblokalet 
Det henges opp en oppslagstavle i klubblokalet. 

Sak 10 – Ny leiekontrakt for klubblokalet 
Tore A. Nitter har møte med Avinor i morgen ang. dette. 

Sak 11 – Julegave til Avinor og brannstasjonen 
Tore A. Nitter ordner dette. 

Sak 12 – Reklame i Radio Bardufoss 
Tore A. Nitter følger opp tidligere korrespondanse med Radio Bardufoss ang. dette. 

Sak 13 – Planlegge julemøtet i morgen 
Planleggingen er i rute. Tore A. Nitter og Hilde Halvorsen står for dette. Påminnelse er sendt ut til 

medlemmene i myWebLog. 



Sak 14 – Planlegging av temamøter 
Styret har flere ideer til ulike temamøter. Medlemmene oppfordres til å komme til styret med 

temaønsker, som styret så vil følge opp. Det vil på denne måten bli lettere å planlegge temamøter 

hvor flest mulig vil være interessert i å delta. 

Sak 15 – Planlegge årsmøtet 
Styret vil utarbeide en hedersbevisning med diplom, til medlemmer som har utmerket seg innenfor 

definerte kategorier. Disse vil presenteres på årsmøtet. Dato for årsmøtet blir fredag 17. februar. 

Marius A. Høiseth legger datoen inn i aktivitetskalenderen på klubbens nettside. 

Sak 16 – Parkering ved klubblokalet 
Christer Sola følger opp pågående diskusjoner med Avinor ang. dette. 

Sak 17 – Daily Inspection-sjekkliste 
Marius A. Høiseth har utarbeidet et forslag til ny DI-sjekkliste for LN-DAY. Styret godkjenner denne og 

forslaget går videre til teknisk leder for endelig godkjennelse.  

Slutt.  


