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Referat fra styremøte

Tilstede: Trond Kaspersen, Bjørnar Jakobsen, Bjørnar Hansen, Lars 
Westvig, Øyvind Rask, Jan Terje Henriksen, Stian Fosdahl Vaag 
(referent) 

1. Lars Lundberg har blitt syk og styret har derfor funnet midlertidig løsning for å dekke 
hans verv som skolesjef og operativ leder mens han er borte. Midlertidig løsning 
operativ leder: Trond Kaspersen, skolesjef: Bjørnar Jakobsen. Det ble besluttet at vi 
sender en hilsning og oppmerksomhet til Lars og familien fra klubben.

2. Status shelter 302. Det har vært mye fram og tilbake, og det har dratt ut mye i tid å få 
på plass en løsning slik at vi kan operere fra 302. Klubben har nå vært uten shelter vi 
kan operere fra i 6 mnd. Vi har fått lov hos flyklubben å låne noen plasser midlertidig 
i deres shelter 303. Nå ser det ut som ting begynner å komme på plass. Skilter er 
montert, flymuseumet (naboen) har flyttet bort ting de hadde lagret utenfor 302, 
risikovurdering er utarbeidet. Vi venter nå på kosting, at sperringer mot TW W fjernes 
og tillatelse til å operere foreligger. 

3. Kjøring av shelterport. Det er svært viktig at porten blir operert korrekt. Stian sender 
ut mail til alle medlemmer med rutine.

4. Skoleflyene. Condor: venter deler. Full gjennomgang før den blir satt i drift. CT: 
operativ.

5. Teorikurs. Vi besluttet at det ikke arrangeres nytt kurs denne høsten. Vi har mange 
elever nå som skal følges opp og fly.

6. Newton Flight Academy bygger flysimulatorer og opplæringsprosjektet utenfor 
flymuseumet. De ønsker møte med Salten Mikro og Bodø Flyklubb samlet. Bjørnar 
Hansen tar kontakt med flyklubben og prøver å til ett møte med Newton på kveldstid 
snart.

7. Refleksvester er påbudt brukt på flymanøvreringsområder. Bjørnar Hansen har fått 
pris med trykk "Salten Mikroflyklubb" ved samlebestilling. Vi bestiller og selger til 
medlemmer.

8. Facebook. Vi rydder litt i Facebook -gruppe og -side for å gjøre det mer enkelt og 
brukervennlig for både medlemmer og publikum. Stian ordner og informerer.

9. Vips. Gratis å opprette, betaler 2,5% av transaksjoner ved bruk. Kan brukes i 
forbindelse med klubbkvelder, salg refleksvester etc. Øyvind oppretter.
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10. Klubbkveld. Aktivitetsleder Stian hører med superviser på tårnet om de har mulighet 

til å komme på neste klubbkveld i 302. Vi ønsker også å bli bedre kjent med våre nye 
shelternaboer, og vil invitere dem på en klubbkveld eller liknende.
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