
Årsmøte Salten Mikroflyklubb 2015 
 
 

Årsmøtet avholdes 08.februar 2015 kl 18.00 på  Bodø Storsenter. 
 
 
 
Sak 1  
Godkjenning av stemmeberettigede. 
 
Sak 2  
Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 
  
Sak 3  
Valg av dirigent, referent samt to representanter til å signere protokollen 
 
Sak 4  
Behandle årsberetninger for klubben. 
 
Sak 5  
Behandling av klubbens regnskap. 
  
Sak 6  
Behandle innkomne forslag og saker 
 
Sak 7  
Fastsettelse av medlemskontingent. 
  
Sak 8  
Vedta klubbens budsjett for 2015.  
 
Sak 9  
Endring av styrets sammensetning fra 4 styremedlemer og 3 vara , til 5 styremedlemmer 
og 2 vara. 
 
Sak 10  
Endring av valgkomiteens sammensetning fra 4 faste medlemmer til  3 faste medlemmer. 
 
Sak 11  
Endring av shelterkomitè : Formann i Salten Mikroflyklubb skal inneha det ene vervet. Det 
skal fortsatt være kun 2 medlemmer. 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 12  
Valg. 

 
Styret:  

 
Leder: Trond Kaspersen på valg 
  
Nestleder: Bjørnar Jakobsen Partallsår ikke på valg  
 
Sekretær: Stian Fosdahl Vaag Oddetallsår på valg  
 
Kasserer: Øyvind Rask Partallsår ikke på valg  
 
Varamedl. 1: Brian Morsund Oddetallsår på valg  
 
Varamedl. 2: Yngve Sjøberg Partallsår ikke på valg 
  
Varamedl. 3: Lars Westvig Oddetallsår på valg 
 
  
Revisorer:  
1. revisor: Petter Jørgen Pedersen Hvert år på valg  
 
2. revisor Per Lind Hvert år på valg  
 
 
Valgkomite:  
Leder: Øyvind Kvig Hvert år på valg 
  
Medlem 1: Jan Åge Antonsen Hvert år på valg 
  
Medlem 2: Helge Moland Hvert år på valg  
 
Medlem 3: Solrunn Krane Hvert år på valg 
  
 
Shelterkomitè:  
1. Medlem Lars Westvig Oddetallsår på valg  
 
2. Medlem Bjørnar Jakobsen Partallsår ikke på valg 

 

 

 

Sikkerhetsseminar: 

Etter årsmøte fortsetter vi med vårt årlige sikkerhetsseminar. Ta med loggbok. 

 



 

Lover og regler for Salten Mikroflyklubb 

§ 9 Årsmøtet 

SALTEN MIKROFLYKLUBB`s øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år før utgangen av februar 

måned.  

Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved 

kunngjøring i pressen, eventuelt på SALTEN MIKROFLYKLUBB`s internettside. Forslag som skal 

behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og 

andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være tilgjengelig for  

medlemmene senest en uke før årsmøtet.  

Alle SALTEN MIKROFLYKLUBB`s medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere  

andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for 

medlemmer.  

Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst 

tilsvarer antallet styremedlemmer. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført kan det innkalles 

til årsmøte på nytt uten krav om minimumsdeltakelse.  

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på 

utsendt/kunngjort sakliste. Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede 

på årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av saklisten.  

§ 10 Ledelse av årsmøtet 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av SALTEN 

MIKROFLYKLUBB.  

 

Sikkerhetsseminar: 

Etter årsmøte fortsetter vi med vårt årlige sikkerhetsseminar. Ta med loggbok. 

Her er ut udrag fra Mikroflyhandboken: 

6.2 SIKKERHETSMØTER I KLUBBENE 

 Det er stilt krav til klubbene at de skal gjennomførere minst ett sikkerhetsmøte for alle 

 klubbens medlemmer i løpet av et år. Dette gjelder også medlemmer som bor langt fra 

 klubbens sentrum, men disse kan delta på andre klubbers sikkerhetsmøter dersom dette er mer 

 praktisk. Medlemmene som deltar på møtet vil få dette dokumentert i sin personlige loggbok, 

av klubbens instruktør. Se vedlikehold og fornyelse av flygebevis i hhv. Pkt 4.2.7.2 og 4.4.3. 

6.2.1 Innhold til sikkerhetsmøter 

Møtene skal forsikre at klubbens operative piloter har de nødvendige kunnskaper for å utføre 

 sine flygninger på en sikker og forsvarlig måte. Det er naturlig å skille mellom de pilotene 

 som kun flyr lokalt, og de som planlegger og utfører lengre reiser. 



Den type tema som skal tas opp er å forsikre seg om at pilotene 

•foretar nødvendige forberedelser til enhver flyging. 

• er inneforstått med klubbens lokale operative bestemmelser. 

•kjenner til de operative begrensninger som gjelder i det aktuelle området. 

•å sikre at pilotene har de ferdighetene som skal til for hver planlagt tur. 

 • å sikre at pilotene kan hente fram og forstå NOTAM, METAR og TAF. 

 Mikroflyseksjonen vil følge med på hendelser og utvikling av trender i det norske 

mikroflymiljøet. Seksjonen kan derfor gi retningslinjer til klubbene om hvilke spesielle tema 

som skal belyses på møtene. 

 6.2.2 Gjennomført sikkerhetsmøte som en del av PFT 

 Et av kravene til en godkjent PFT er at man skal kunne dokumentere minst et gjennomført 

sikkerhetsmøte i løpet av de siste 24 mnd. Sikkerhetsmøtet må ha relevans og ihht seksjonens 

anbefalinger. 

 

 

MVH 

Formann Salten Mikroflyklubb 

Trond Kaspersen 

 


