
Referat Styremøte Salten Mikroflyklubb  

Torsdag 06.01.2011 Kl.18.00 

Tilstede: Vidar Kilen, Lars Westvig, Per Lind, Bjørnar Jakobsen, Trond 

Kaspersen, Kjell Ivar Ysland. Ole Sommarset kom kl.18.40. 

SAKER 

 Oppdateringsseminar sentralt i februar. Operativ leder Andreas R.H er 

påmeldt og Eskild Solhaug bør dra som ny KAF.  Styret vedtar at Andreas 

Rusten Hanssen og Eskild Solhaug drar på kurset og dette dekkes av 

klubben. Kjell Ivar Ysland må ta dette først til neste år. 3 år i mellom 

hvert oppdateringskurs på sikkerhet. Det må sjekkes opp; hvem har 

oversikt over når  instruktører må ta disse kursene. Kjell Ivar kontakter 

NLF for å sjekke opp dette. Flyge-CV må opp å gå hos oss  

 

 Innrapportering av flygetimer på klubbens fly skal rapporteres via 

Operativ Leder ved Andreas Rusten Hanssen snarest. Han må 

innrapportere dette til mikroflyseksjonen. 

 

 Bensinrefusjon. Det er ønskelig at vi har en person i klubben som tar seg 

av dette. Jan Steve Johansen har erfaring fra dette og vil bli spurt om han 

kan ta jobben. Dette bør være en grei jobb forutsatt at man har gode 

rutiner på dette, og er strenge på at disse skal følges. 

 

 Økonomi: Vi sender ut mail til medlemmene hvor vi ber om at de som 

var medlem i første halvdel av 2010 betaler inn 400 kr ekstra i 

medlemskontigent pga feil på faktura fra NLF  i fjor. 

 

 Shelter 306: Shelterkomiteen ved Bjørnar Jakobsen skal utarbeide en 

arbeidsinstruks forkomiteen. Det skal utarbeides statutter for shelteret. 

Det har vært gjort et godt stykke arbeid fra Salten mikro og Bodø 

flyklubb overfor Forsvarsbygg. Dette medfører at flyeierne  betaler 

samme sum som  tidligere da vi delte shelter 305.Nærmere informasjon 

om fakturering og økonomi rundt shelter vil komme i løpet av kort tid. 

 

 Aktivitetsplan 2011. Man skal få laget en terminliste med aktiviteter for 

hele året. Man bør få til noen fellesturer til diverse Fly-ins samt 



månedlige klubbkvelder med temaer. Yngve Sjøberg vil bli spurt om han 

kan ta jobben som aktivitetsleder. Formann tar ansvar for utarbeiding av 

terminlisten. 

 

 Forslag til aktiviteter: 

 

- Fellestur i løpet av sommeren med overnatting. 

- Tur til Hattfjelldal under Hattfjelldagene. 

- Fly-ins til Sverige. 

- Tom Brien kontaktes for å få hjelp til klubb.org og motivasjon. 

- Flytryggingsmøte. 

- Språktest fra LFT. 

- Landingskonkuranse. Lørdager primært. 

- Fellestur til Trøndelag, Herøy, Finnmark osv 

 

 Årsmøte 2011 blir satt til Torsdag 24.februar kl.19.00. Sekretær sender ut 

innkalling og saksliste. 

 

 Luftsportsfasiliteter på Rognan. Vidar Kilen og Per Lind var på møte i 

Fallskjermklubben onsdag 05.02.11. Her ble det diskutert muligheten for 

å få til et luftsportssenter på Rognan. Salten Mikroflyklubb har signalisert 

at man ønsker være med på dette men har ikke økonomisk ryggdekning 

for tiden til å spytte inn midler i prosjektet. Vi ønsker å kunne bidra 

økonomisk på sikt og vil signalisere dette. Per Lind stiller fra Salten 

Mikroflyklubb  som representant i en evt. Arbeidsgruppe. 

 

 Fasiliteter på ENEN, Steigen. Vidar Kilen har fått henvendelse fra Magnus 

Skogmo fra Steigen Luftsportsforening ang muligheten for Salten 

Mikroflyklubb å bidra med dugnadskraft og/eller i forbindelse med 

flytting/oppsetting av klubbhus på stripa. Styrets svar er at vi kan bidra 

med dugnadskraft og med kontakter i bygg- og anleggsbransjen. Men vi 

har ikke penger nok på bok enda til å spytte inn noe i prosjektet. 

 

 Møtet avsluttet kl 20.00 


