
Styremøte Salten Mikroflyklubb onsdag 27. januar 2016
Møterom Consto AS, Rønvikleira. 
Tilstede: Øyvind Rask, Jan Terje Henriksen, Bjørnar Jakobsen, Trond Kaspersen, Stian F. Vaag (referent). 

1. Økonomi status.

Øyvind tok en rask gjennomgang. Vi har en sunn økonomi med overskudd.

2. Forberedelse til årsmøtet

Avholdes søndag 13. mars.

Trond sjekker ang leie av lokale.

Stian sender ut innkalling etter medlemsmøtet, men senest 10. februar. Sendes på mail til alle 
medlemmer, legges ut på Facebook og hjemmeside.

3. Valgkomiteens arbeider. 

Komiteen har ikke klart å finne kandidater som er villige til å ta på seg styreverv som er på valg ved neste 
årsmøte. Det viser seg å være vanskelig å engasjere medlemmer til oppgaver for klubben.

Vi kaller inn til medlemsmøte torsdag 4.februar kl 19:00 - 21:00 på Peppes Bodø, for idemyldring og for å 
snakke om ambisjonsnivå og veien videre for Salten Mikroflyklubb. Stikkord: aktivitet sesongen 2016, 
flykjøp, flyshow osv. Jan Terje og Stian kaller inn. Møterom er bestilt.

4. Flyshow i Bodø 2016

Det planlegges flyshow i Bodø18. juni. Luftsportsklubbene er spurt om de vil ta på seg arrangøransvaret, 
dette da Avinor eller Forsvaret ikke har anledning til å være ansvarlig denne gangen. (Men de vi uansett 
bidra).

Styret ser at det kan bli problematisk å være med som arrangør da vi har utfordringer som det er med å 
engasjere medlemmer i verv for klubben. På bakgrunn av dette er vår instilling av vi ikke kan stille som 
arrangør. Vi er imidlertid positiv til å bidra under gjennomføring, dugnad, utstilling fly osv. Trond stiller i 
møte om dette torsdag 28.01.2016.

5. Skolefly

- Hva gjøres med skoleflyet? (beholder eller kjøper nytt)

- Forslag om at klubben drifter 2 fly, CT + evt Savannah/A22 eller liknende. 

- Utfordring er kapital for å kjøpe fly, samt ressurspersoner som vil og kan påta seg vedlikehold og 
administrering av klubbflyene.

- Diskusjon tas med videre til medlemsmøtet 04.02.2016.

6. Shelter situasjonen

- En del av skiltene som må opp foran 302 er kommet til Bodø. Når disse monteres er uvisst, men de er 
forhåpentligvis på plass i løpet av februar. Etter dette må det meldes inn til flyplassjefen at disse er på 
plass og at riskovurdering gjort, og han må gi klarsignal for flyoperasjoner fra shelter. 

- Som midlertidig løsning kan vi få plassere 2, kanskje 3 fly i flyklubbens shelter til disse tingene er på 
plass. Dette får vi avklaring av førstkommende mandag. 

- Det vil fortsatt være forbudt å operere fra 301.
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