
Referat fra styremøte i Salten Mikroflyklubb 01.mars 2011 kl 1900 

Sted: Consto AS, Rønvikleira 
 

Til stede: 

1. Lars Westvig 

2. Trond Kaspersen 

3. Per Lind 

4. Bjørnar Jakobsen 

5. Vidar Kilen 

6. Kjell-Ivar Ysland 

Solrunn Krane var forhindret fra å møte 

 

Saker meldt til behandling: 

1. Søknad om shelterplass Knut Lind 

2. Øvrige verv i klubben (fagpersoner)  

3. Fuelalegg Shelter306 

4. Internet Shelter306 

5. Innkjøp utstyr Shelter306 

6. Utstyr til elever 

 

1. Arbeidsrutiner og struktur i styret: 

Det har vist seg vanskelig å holde klubbens hjemmeside à jour og ”levende”, og det har 

tidligere vært diskutert ulike alternative løsninger. Det er ønskelig å redusere kostnadene 

for webhotel og at det blir enklere å legge inn artikler, bilder etc. 

Vedtak: Ole og Bjørnar lager et forslag til ny hjemmeside som presenteres styret i et 

senere møte. Inntil en eventuell ny side er etablert driftes den gamle av Ole i samarbeid 

med Leif-Rune. Ny sekretær gis tilgang til Melvin.  
 

2. Søknad om shelterplass fra Knut Lind 

Vedtak: Styret vedtar å gi Knut Lind plass for ett mikrofly i Shelter306 fra 01.juni 2011. 

 

3. Fagpersoner i Salten Mikroflyklubb: 

 Operativ leder:  Andreas Rusten Hansen 

 Flytryggingsleder:  Eskild Winther Solhaug 

 Teknisk leder:   Jan Steve Johansen 

 Skolesjef:   Lars Lundberg 

 Miljøansvarlig:  Vidar Kilen 

 

4. Montering av drivstoffanlegg ved Shelter306 

Trond har på vegne av klubben fått tilbud fra Stein Rokkan på en drivstofftank på 2.4 m3 til kr 

38.000.- samt leveranse av bensin. En telefonhenvendelse til Bodø Flyklubb viser at de er 

interessert i et samarbeid om etablering av et felles anlegg, helst  med kortautomat for direkte 

betaling fra den enkelte bruker. 

Vedtak: Trond prosjekterer et felles anlegg i samarbeid med Bodø Flyklubb. Presenteres for 

begge klubbene og flyeierne 

 

5. Abonnement og installering av Internett i Shelter306 

Bjørnar har kontaktet ICE.net som tilbyr et abonnement til kr 299.- pr mnd. Innkjøp og 

installering av nødvendig teknisk utstyr anslås til kr 1000.-. Det foreligger vedtak fra årsmøtet i 

Salten Mikroflyklubb om bruk av inntil kr 3.400.- pr år til slik investering 



Vedtak: Det inngås avtale med ICE for leveranse av Internettabonnement fra dd. Nødvendig 

teknisk utstyr kjøpes inn og installeres. 

 

6. Innkjøp av diverse redskaper-/utstyr til Shelter306 

Vedtak: Det kjøpes inn 1 spett, 2 snøskuffer, og 2 feiekoster. 

 

7. Utstyr til bruk for elever under utdanning: 

Det er allerede ”donert” 2 stk headset, og 2 stk flytevester til bruk for elevene ved skoling.   

Vedtak: Ytterligere innkjøp avventes inntil videre 

 

8. Installering av lift-/flyheis i Shelter306 

Pga stor etterspørsel etter plass for fly i Shelter306 så kan det være nødvendig å installere utstyr 

for plassering av fly i høyden. Det kan være mulig å kjøpe ferdige ”jekker” bla fra Danmark, men 

det er også ønskelig å se på alternative, tekniske løsninger. 

Vedtak: Kjell-Ivar og Trond undersøker muligheten for å montere en heisanordning i sheltertaket. 

Styret orienteres i et senere møte. 

 

9. Grasrotandel fra spill-/tipping 

Vedtak: Vidar har laget andelskort. Disse sendes pr mail til klubbens medlemmer med anmodning 

om å registrere SFK som sin grasrotandelsmottaker. 

 

10. Klubbkvelder sammen med Bodø Flyklubb 

Vedtak: Vidar Kilen retter en forespørsel til Bodø Flyklubb om evt å arrangere felles klubb- og 

temakvelder-/dager 

 

11. Anmodning fra skolesjefen om å utdanne flere instruktører 

I klubbens budsjett som ble vedtatt på årsmøtet er det satt av midler for 2 deltakere på 

instruktørkurs i 2011. Eskild Winther Solhaug og Vidar Kilen er påmeldt og i gang med 

forberedelsene. Styret tilslutter seg imidlertid skolesjefens ønske om flere instruktører 

Vedtak: Salten Mikroflyklubb anbefaler at Bjørnar Jakobsen, Trond Kaspersen, og Lars Westvig 

deltar på  instruktørkurs våren 2011. Kurskostnadene må finansieres av den enkelte deltaker 

 

 

 

 

 

Bodø, 01.mars 2011 

 

 

Per Lind 

sekretær 


