
Hjemme hos Bjørnar søndag 14. desember 2014

Referat Styremøte Salten Mikroflyklubb

Tilstede: Øyvind Rask, Bjørnar Jakobsen, Trond Kaspersen, Stian 
Fosdahl Vaag (referent) 

1. Klubbens Skolefly

Timepris settes til 780,- pr time fra 2015.

Budsjettert med 120 timer i året gir en omsetning på kr 93 600,- i tillegg 
budsjetteres det med 15 000,- i foriskringsinskudd fra de som skal bruke flyet.

Budsjetterer med kostnader på 78 000,- (tatt med 5 års service)

2. Shelter 306

Shelter 305 har hatt styremøte 11.11.2014. Salten Mikro var representert av Øyvind 
Rask og Bjørnar Jakobsen.

• Ny leiekontrakt er laget. Bodø Flyklubb og Salten Mikro leier (Shelterkommite 305)
(se referat og kontrakt)

• Referat fra møtet samt kopi av leieavtale er forelagt styret i Salten Mikro.

Økonomisk skiller vi mellom Shelter, skolefly og annen drift, slik at Shelter ikke skal 
subsidiere andre aktiviteter og motsatt.

Budsjetterer med 10 faste fly i Shelter.

Hangarleie 800,- videreføres.

Klubbflyet skal fortsatt ikke betale hangarleie, på den måten er flyeierne med på å 
bidra til at timepriser på klubbflyet holdes nede.

3. Beninrefusjon

Yngve tar seg av innsending av bensinrefusjon på vegne av klubben. Stian tar 
kontakt med Yngve og ber han sende over ett oppsett over hvordan dette skal gjøres 
slik at Bjørnar kan legge dette ut på websiden vår. 

4. Budsjett 2015

Gjennomgang av forslag til Budsjettet for 2015 som viser totalt sett 122 000,- i 
overskudd for klubben.

5. Årsmøte 2015

Forslag til dato: Søndag 8.februar kl 18:00 på Bodø Storsenter.
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Hjemme hos Bjørnar søndag 14. desember 2014
Leder sender innkalling til Årsmøtet.

Saker fra forrige årsmøte som vi må ta med i innkalling:

1. Endring av styrets sammensetning fra 4 styremedlemmer og 3 varaer til 5 
styremedlemmer og 2 varaer. 

2. Endring av valgkomiteens sammensetning fra fire faste medlemmer 

reduseres til 3 faste medlemmer. 

6. Årsmelding 

Blir lagt ut på webside. 

7. Skoling

Øyvind Rask tar grunnutdanning som instruktør i 2015 for å bli aktiv instruktør i 
klubben.

Nytt teorikurs planlegges oppstart: 31 januar - 1 februar.

Det legges ut info om nytt teorikurs på web og facebookside dette ordner Bjørnar.
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