
tirsdag 9. juni 2015

Referat fra styremøte Salten Mikroflyklubb

Tilstede: Trond Kaspersen, Øyvind Rask, Jan Terje Henriksen, Bjørnar Jakobsen,  
og Stian F. Vaag (referent) - Fulltallig styre. 

1. Facebook side for klubben opprettes. Det er besluttet at vi oppretter egen 
Facebook side for klubben. Denne erstatter dagens Facebook gruppe, som legges 
ned. Stian ordner dette. 

2. Vedlikehold av skoleflyet. Hans Martin Martinsen er utnevnt til teknisk ansvarlig av 
styret, og alt vedlikehold skal skje i hans regi. Feil og iaktakelser skal rapporteres 
umiddelbart til teknisk leder. Ingen skal skru på flyet uten at dette er avklart med 
teknisk leder. Klubben dekker alle faktiske utgifter for reise osv i forbindelse med 
vedlikehold og arbeid med skoleflyet for teknisk leder. Trond sender ut info.

3. Økonomi - v/kasserer:

Pr. 31. mai hadde vi følgende på konto:
Drift:      kr. 75 049,-
Hangar:     kr. 40 302,-
Sparekonto: kr. 15 168,- (depositum hangar)

Totalt unntatt sparekonto: 115 351,-

Forhåndsbetalte flytimer: Sum: kr 71 123
Dette gir ca 90t utestående flytimer som ikke bør koste mer enn max 20.000 kr i direkte 
driftskostnader.
12 personer har betalt forsikringsandel 2015. 1 av de som har flydd skoleflyet i år har 
ikke betalt forsikringsandel.

Ellers:
- Vi har fått inn 18.000 kr i medlemskontigenter (36 stk)
- Momskompensasjonen for fjoråret kom på nesten 8.000 kr
- Kostnader av betydning utover høsten er 20.000 mer i hangarleie, samt del 2 av 
forsikring YJR kr 10.500
- Teorikurset gav oss 10.500 i direkte inntekt

4. Flyshow 2016. Lite informasjon foreløpig.

5. Luftsportens dag. Ingen ny info enda. Vi har meldt vår interesse for å være med. 
Stian etterspør mer informasjon om dette.

6. Bytte av skolefly. 2-3 medlemmer har ytret ønske om å bytte CTSW ut med en A22. 
Styret gjør ingen utredninger rundt flybytte på nåværende tidspunkt, da vi mener 
klubben har ett meget godt og fornuftig fly. Vi har inntrykk av at de aller fleste som 
bruker flyet er godt fornøyd med det. Pdd har ikke klubben penger til å finansiere ett 
nytt fly, og prisforskjell på salg av CTSW og kjøp av A22 er på 2-300 000,-  Om noen 

�1



tirsdag 9. juni 2015
medlemmer ønsker å ta på seg jobben med å utrede nærmere, å jobbe fram en 
gjennomførbar plan for ett evt flybytte, er er imidlertid styret positive til det.

7. Teorikurs. Alle samlinger/fag på årets teorikurs er enda ikke gjennomført.      
Forman tar dette opp med skolesjef og instruktør for fagene det gjelder.

8. Dugnad. Flyeiere kalles inn til ryddedugnad i 306 mandag 22.06.2015 kl 19:00. 
Bjørnar og Stian legger ut info på hhv hjemmeside og Facebook.
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