
 

 

Møtereferat 

 

Styremøte Salten Mikroflyklubb  

Tid: onsdag 29/1-2014 kl 18:00 
Sted: Hjemme hos Yngve. 

Tilstede: Bjørnar Jakobsen, Øyvind Rask, Trond Kaspersen, Yngve Sjøberg, Brian Morsund, Stian 

Vaag (referent) 
 

1. Status økonomi 

Ved utgangen av 2013 har klubben kr 77000,-  totalt på sine kontoer. (13000,- av dette er 

depositumer for hangar) 

Hangarinntektene er viktige og har hjulpet betydelig på den totale klubbøkonomien i 2013. 

Medlemsandel, avgiftsref og kursavg kommer inn. Ser ut til at vi skal få klubben til å gå rundt 

økonomisk. 

 

2. Shelterkomitte. BFK og SMK har komitte sammen. Det har ikke avholdt møter i 2013.  

 
3. Skolefly 

Bensinkort ligger i kassa på Statoil Olav V gt. Må skrives under når man handler drivstoff til 

skoleflyet. Kortet og Statoil olav v gt  skal brukes til alt drivstoffkjøp, med mindre man er på tur med 

flyet utenbys og må ha bensin. 

 

Forsikring. Qbe (forsikringsselskapet) legges ned i år. NLF jobber med ny forsikringsordning for 

mikrofly. Skoleflyet har kun hangar forsikring fram til 1 april. Ingen forsikring klar etter. Bjørnar 

jobber med saken, og har bedt om å få forsikring på ett utvalg navngitte piloter på Skoleflyet i mars 

(ikke skoling). 
 

Nye instrumenter er montert i flyet. Bla har det kommet inn ny stigefartsmåler samt 

hastighetsindikator oppgitt i kts. Det er vedtatt at ombygging av ror ikke gjøres i år. 

Hastighetsbegrensning på 120 kts vil derfor fortsatt gjelde. 

 

Egenandel forsikring videreføres med kr 1000,- pr år som skal være betalt før man får fly. 

 

Det er styrevedtak på at all skoleflyging fram til oppflyging i regi av SMK i Bodø skal gjøres på 

skoleflyet. 
 
4. Bensinrefusjon 

Yngve tar ansvar for dette på vegne av klubben. 

Toll og avgift ønsker en samlet søknad fra hver klubb. 

Klubben får over 6000 kr i refusjon for skoleflyet. 

Yngve lager føringer for dette å får lagt info på hjemmesiden. 

 
 
 
 



 

 

5. Teorikurs 
Starter 15 februar 

Trond hører med Lars Westvig om han kan ta innledningen av kurset. 

Øyvind ser på mulighet for å sette inn annonse i an til helga.  

Bjørnar sjekker mulighet for å ta med reporter fra an på tur mtp reportasje. 

 

6. Oppdateringsseminarer for instruktører som de må ha minimum hvert tredje år. 

Bjørnar, Trond og Lars har betalt egen deltakelse på forrige seminar fra egen lomme. 

I 2014 blir det ikke sendt noen på kurs for klubbens regning pga klubbens økonomi. 

 
7. Videre klubbdrift. 

Det er ønskelig at flere medlemmer bidrar. Forslag til vedtektsendring: det bør være 5 

styremedlemmer og 2 vara for å sikre at styret er beslutningsdyktig. 

 
 
8. Klubbkveld 

Svein Aasen har meldt inn til formann at han ønsker å bidra på klubbkveld.  

Vi planlegger klubbkveld på Peppes 

 

9. Årsmøte 

Trond kontakter Øyvind Kvig i valgkomitteen og ber han forberede til årsmøtet og finne kandidater 

til styreplasser som er på valg i år. Formann og nestformann er bla på valg. 

 
 
10. MyWebLog 

Forslag fra Bjørnar å se på dette som et alternativ til Melwin. Andre klubber bruker dette. Bedre for 

å følge opp økonomi. Øyvind sjekker dette nærmere opp. 

 
 
 


