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26.02.2012 ble det avholdt årsmøte for klubben i hht. følgede innkalling:  
!
!
!""#$%%&"'())
 
1: Godkjenning av stemmeberettige 
2: Godkjenne innkalling saksliste og forretningordning 
3: Velge dirigent, referent samt to representanter til å signere protokollen 
4: Behandle årsberetninger for klubben 
5: Behandle klubbens regnskap 
6: Behandle innkomne forslag  og saker 
7: Fastsette medlemskontingent for 2013 
8: Vedta klubbens budsjett for 2012. 
9: Foreta valg av:  
 
Styre med;  

" leder 
" nestleder 
" 1 styremedlem   
" 1 varamedlem 
" 2 revisorer 
" 2 medlemmer til shelterkomiteen 
"  

Valgkomité med; 
" leder 
" 2 medlemmer 
" 1 varamedlem 

10: Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat:  
 
1: Godkjenning av stemmeberettige 
Det var 14 medlemmer som møtte til årsmøtet. Alle ble funnet å være 
stemmeberettiget.  
 
2: Godkjenne innkalling saksliste og forretningordning 
Innkallingen ble godkjent med vedlagt saksliste og forretningsorden med en justering.  
Sak 10: eventuelt hører ikke med på en saksliste til årsmøte og strykes derfor. 
 
3: Velge dirigent, referent samt to representanter til å signere protokollen 
Petter-Jørgen Pedersen ble valgt til dirigent.  
Ole H. Sommarset ble valgt til referent.  
Vidar Kilen og Thomas Coe ble valgt til å signere protokoll 
 
 
4: Behandle årsberetninger for klubben 
 
Operativ årsberetning ble lagt frem av operativ leder.  

" fokus på sikkerhet, og et ønske om økt aktivitet.  
" Operativ leder orienterte og om at klubbens skoletillatelse går ut mai 2012, og 

at revidering av klubbens skoleplan er i gang, for å fornye denne.  
Se ellers beretningen som er vedlagt som vedlegg 1 etter referatet.  

 
Skolesjefens årsberetning ble lagt frem av klubbens leder. 

" God utvikling på teorikursene, med flere deltakende instruktører.  
" Totalt 189 skoletimer, gjennomført i 2011. 
Se ellers beretningen som er vedlagt som vedlegg 3 etter referatet.  
 

 
Kasserers årsberetning ble lagt frem av avtroppende kasserer.  

" Godt resultat for 2011. Har snudd den økonomiske situasjonen i klubben. 
" Noen utestående fordringer som følges opp fremover. 
" Har investert en del i kursing og instruktørutdanning. 
" Budsjetterer med nokså likt resultat for 2012, for å bygge økonomi mht. 

eventuelle økte utgifter til hangar osv.  
Se ellers beretningen som er vedlagt som vedlegg 3 etter referatet.  
 

 
Formannens årsberetning ble lagt frem av formann. 

" Ønsker mer aktivitet i klubben. 
" 3 medlemsmøter ble avholdt i 2011. 
" 6 styremøter ble avholdt i 2011.  
" 37 medlemmer pr. 22.02.2012 
" Styrets arbeid har vært konsentrert rundt klubbens økonomi.  
" 659 flytimer i fjor.  
" 10 mikrofly tilknyttet klubben.  
Se ellers beretningen som er vedlagt som vedlegg 4 etter referatet.  



5: Behandle klubbens regnskap 
- Regnskapet ble lagt frem av kasserer i revidert stand. Regnskapet var revidert av 
Bjørnar Jakobsen.  
2011 viser en total på kr. 170 930,42 i driftsinntekter.  
2011 viser en total på kr.  85 374,48 i driftsutgifter. 
2011 viser en total på kr.  85 555,94 i driftsresultat. 
 
Se ellers regnskap og budsjett som er vedlagt som vedlegg 5 etter referatet. 
 
 
6: Behandle innkomne forslag  og saker 
Ingen saker var innmeldt, og punkt 6 ble derfor ikke behandlet.  
 
7: Fastsette medlemskontingent for 2013 
Formann foreslo å ikke gjøre endringer i kontingent for 2013, og kontingenten holdes 
derfor på kr. 500,–.  
 
8: Vedta klubbens budsjett for 2012. 
Budsjett, lagd av avtroppende kasserer ble vedtatt med følgende endringer:  
* Kr. 5000,– avsettes til støtte av Steigen luftsportsforenings arbeid med å utvikle 
flyplassen og området rundt (flytting av klubb-hytte). 
* Posten for rekrutering heves til inntil kr. 5000,– blant annet i forbindelse med BAS-
2012.  
 
Vedtatt budsjett er som følger:  
 
Post Forklaring Foreslått 

budsjett 
Vedtatt 
budsjett 

Medlemskontigent 
NLF 

 22 500 22 500 

Klubbavgift 
skoletimer 

50,-  pr. time skoling 7 500 7 500 

Inntekter, kurs 
flyskole 

4 elever á 4 000,- 12 000 12 000 

Andre inntekter  5 700 5 700 
Leieinntekter hangar 700 pr. fly, pr. mnd. Eks. Strøm 81 600 81 600 
Sum driftsinntekter  129 300 129 300 
Rekruteringskost  1500 5000 
Reklame/annonser  1000 1000 
Møter, kurs, 
oppdatering osv 

 25 000 25 000 

Medlemskontigenter 
og årsavgifter 

Steigen luftsportsforening, 
BRREG 

1 500 1 500 

Leiekostnader 
hangar 

 30 000 30 000 

Strøm hangar  3 700 3 700 
Administrasjon, 
rekvisita 

 4 000 4 000 



Internett og web Domener, samt nett i shelter 4 500 4 500 
Andre kostnader  500 500 
Bankgebyr  100 100 
Diverse utstyr  1 500 1 500 
Støtte Steigen Steigen luftsportsforening  5000 
Sum driftskostnader  73 300 81 800 
Driftsresultat  56 000 47 500 
Finansinntekter  150 150 
Resultat av 
finansinntekter 

 150 150 

Resultat  56 150 47 650 
 
 
 
9: Foreta valg av:  
Valg ble gjennomført, og gav følgende resultat: 
 
Styret med;  

" leder: Lars Westvig (i ett år) 
" nestleder: Trond Kaspersen (i ett år) 
" Styremedlem 1: Bjørnar Jakobsen (i ett år) 
" Styremedlem 2: Kjell Ivar Ysland (i to år) 
" Vara 1: Vidar Kilen (i ett år) 
" Vara 2: Yngve Sjøberg (i to år) 
" Sekretær: Ole H. Sommarset (i to år) 
" Kasserer: Ole H. Sommarset (i ett år) 
" 2 revisorer: Solrunn Krane og Thomas Coe 
" 2 medlemmer til shelterkomiteen: Lars Westvig (i ett år) og Bjørnar Jakobsen (i 

to år) 
 

Valgkomité med; 
" leder: Eskild Solhaug 
" 2 medlemmer: Helge Moland og Solrunn Krane 
" 1 varamedlem: Øyvind Kviig 

 
 
Nyvalgt formann/leder hevet møtet ca. 20.00.  
 
 
Ole H. Sommarset, referent. 26.02.2012.  
 
 
Sign: Vidar Kilen og Thomas Coe. 27.02.2012.  
 
Merk:  
Vidar Kilen og Thomas Coe signerer protokoll med vedlagt mail, hvor de digitalt 
bekreftert at referatet er korrekt. Se 2 vedlagt mail, vedlegg 6 og 7 etter referatet. 
 



Ole H. Sommarset
Vedlegg 1







Ole H. Sommarset
Vedlegg 2



Ole H. Sommarset
Vedlegg 3



Ole H. Sommarset
Vedlegg 4





Ole H. Sommarset
Vedlegg 5



Fra: Thomas <thojar@gmail.com>
Emne: Re: Referat årsmøtet 26.02.2012
Dato: 27. februar 2012 10.40.29 GMT+01.00

Til: "Ole H. Sommarset - Deadline Tv & Video as" <ole@deadlinetv.no>

Det bekreftes at referatet er korrekt.

Thomas

Den 27. feb. 2012 kl. 08:38 skrev "Ole H. Sommarset - Deadline Tv & Video as"
<ole@deadlinetv.no>:

Hei Thomas og Vidar. 

vedlagt ligger et pdf-dokument med referat og vedlegg fra gårdagens møte. 
Flott om dere sender meg en mail i retur, som svar på denne mailen, der dere
gir deres "Det bekreftes at referatet er korrekt" hvis dere synd det er en okay
måte å gjøre dette på. 

Jeg kommer til å legge ved en pdf av deres mail-svar i referatet sånn at vi på
den måten har "signaturen deres".

Med å gjøre det på denne måten så effektiviserer vi signeringsprosessen litt.

<Referat fra årsmøte 2012_uten_sign.pdf>

Ole



Fra: Vidar Kilen <vidar.kilen@gmail.com>
Emne: Re: Referat årsmøtet 26.02.2012
Dato: 28. februar 2012 01.19.22 GMT+01.00

Til: "Ole H. Sommarset - Deadline Tv & Video as" <ole@deadlinetv.no>

Hei Ole

Det bekreftes herved at referatet er korrekt!

Vidar Kilen
 

2012/2/27 Ole H. Sommarset - Deadline Tv & Video as <ole@deadlinetv.no>
Hei Thomas og Vidar.

vedlagt ligger et pdf-dokument med referat og vedlegg fra gårdagens møte.
Flott om dere sender meg en mail i retur, som svar på denne mailen, der dere
gir deres "Det bekreftes at referatet er korrekt" hvis dere synd det er en okay
måte å gjøre dette på.

Jeg kommer til å legge ved en pdf av deres mail-svar i referatet sånn at vi på
den måten har "signaturen deres".

Med å gjøre det på denne måten så effektiviserer vi signeringsprosessen litt.

Ole


