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Tid
Onsdag 1. juni 2011 kl 1900-2200 (planlagt 26. mai, men mafte utseftes grunnet vulkans aske fra
lsland)

St6d
Hjemme hos Harald Elvik, B@, Engeloya i Steigen

lnnkalt
Medlemmer, Boda Flyklubb, Salten Mikroklubb, Bodo Fallskjermklubb og andre interesserte
personer,

Til stod6
Harald Elvik, Magnus Skogmo, Espen Larssen, Per St6re, kompis av Per Store, Bj6m Skogsy, John
Eivind Skogoy, Johan Hansen, Hans Einar Stendal, Stale Novik, Trond Markussen, Vidar Kilen, Per
Arthur Alter-Sorensen.

Rogbtrcring av stemmebercttigermedlemmer
Ble ikke gjort

Valg av moteledar/referent
Harald Elvik ble valgt som moteleder og Magnus Skogmo som referent.

Godk enning av saksliste
Godkjent

Godkjenning av innkalling
Godkjent

Arsrapport
Arsmeldingen inneholdt info om folgende saker

. styremoter

. affangementer som var: e6mote, apning/GAP

. arrangementer som kommer: DDE, flyin sagaspill, helikopterprosjekt

. sikkerhet

. hytteflytting (her kom det bl.a. fram at Per Artur; kan stille med folk fra Nordfold
omsorgssenter)

o hva som er gjort

Regnskap
Regnskapsforer informerte. Lite regnskapsbevegelse i 201o.Alle utestaende poster er no gjort opp
ved ompostering til gave. Heretter vil alle utlegg bli tilbakebetalt og vi begynner pi en mate med
blanke kort. Regnskapet ble godkjent.

Om Steigen Luftsportforening btr meld6 inn i NLF
Som tidligere, sa diskuterer man om det er fordelaktig i melde oss inn na. Man kom til at det ikke er
formals$enelig pr idag, og det ble besluftet a ikke melde oss inn.

Signering (sted, dato, signatur)
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Hva onsker vi mer av flyplassen pi kort og lang siK?
Bygg, utforming rundt rullebane, fasiliteter, lys, taksebaner, anangementer o.l.

Sikkerft etsrolaterl informasjon
Informasion av Magnus om kjente erfaringer fra operasjon pe ENEN. Spesiett med utgangspunK
i vindforhold og rullebane. Ingen hadde innspill, men ble oppfordret til i gi tilbakemeldinger om
operative forhold.

Valg
Folgende valg ble vedtatt.

I Styret, leder

a Styret, nestleder
o Styrel medlem 1

a Styret, medlem 2

o Styret, varamedlem

I Valgkommite'l
I Valgkommite 2

I Revisor 1

3 Revisor 2

DDE-konsert
Informert om anangementet. lnformert om at hus er booket til medlemmer dersom noen onsker A
komme 6 vere med pa arrangementel

Andr€ ting

Vedtektsendinoer Det ble foresEtt at styret forbereder vedtektsendringer ang6ende valg ved
arsmoter. Dette pA bakgrunn av at armotet synes det er "overkill" a bl.a. ha 4 medlemmer i
valgkomiteen. Det man onsker valg til er

. styret, leder
o styret, nestleder
. styret, medlem 1
. styret, medlem 2
. styret, varamedlem
r revisor 'l

. revisor 2
Dessuten onsker man endring slik at styret skal velge folgende i god tid for irsmotet.

o valgkommite 1
o valgkommite 2

eALEgrhi Bodo flyklubb skal ha GAP 29. - 31.luli. De onsker a benytte ENEN til delanangementer.
Det er vi Dositiv til. Jobbes videre med.

Signering (sted, dato, signatur) Signering (sted, dato, signatur)

Magnus Skogmo
Harald Elvik
Sven Steien
Frank Hansen
Mdar Kilen
Bjomar Vestvatn
Per Lind
Solrun Krane
John Eivind Skogoy
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