
� Referat fra styremøte i Salten Mikroflyklubb onsdag 24. august 2016

Sted: Møterom Peppes. 

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

1. Øyvind orienterte kort om økonomien i klubben tom juli. Inntektsmessig ligger vi på 
budsjett. Utgifter er lavere til nå i år, enn i fjor. Alt i alt ser det bra ut.

2. Forsikringsandel CTSW. Det har kommet spørsmål om å slippe forsikringsandel fra 
en som kun har fløyet en PFT. Det er tidligere besluttet at alle skal betale 
forsikringsandel før man får bruke flyet, og det gjøres ingen unntak, annet enn for 
aktive instruktører som skoler på flyet (årsmøtevedtak).

3. Endring av tekst hjemmeside om skolefly. Hjemmeside må oppdateres, Bjørnar ser 
på dette.

4. Salg av klubbfly. Skal vi vurdere salg av flyene for å kjøpe noe annet? Vi ble enige 
om at vi ikke gjør noe her nå. Vi beholder begge fly inntil videre. Gulflyet settes 
sannsynligvis operativt nå, etter grundige vedlikehold og gjennomgang.

5. Priser korttidsleie på hangarleie. Det har kommet spørsmål om hvilke priser vi har 
for korttidsleie? Priser har hele tiden ligget ute på saltenmikro.no

6. Parkering. Viktig at det ikke parkeres utenfor nabohangaren. Stian lager ett skriv på 
hvor vi kan/skal parkere, for å sende ut til medlemmer, og for å legge ut på 
hjemmesiden.

7. Vips. Øyvind oppretter Vips, slik at vi har til en evt anledning. Bla praktisk for 
betaling av refleksvester.

8. Refleksvester. Det er påbudt med synlighetsklær inne på flyplasser. Det er kjøpt inn 
refleksvester med Salten Mikroflyklubbtrykk som medlemmer kan kjøpe. Stian lager 
ett skriv og sender ut til medlemmer, og for å legge ut på hjemmesiden.

9. Besiktningsmann. Vi har ikke operativ besiktningsmann i klubben. Øyvind Nyberg 
fra Oppdal/Kjeller kom oppover i vår gjennomførte besiktning i Bodø. Vi tar sikte på 
samme løsning til neste år. Nyberg kan også gjennomføre flytelefoniprøver. 

10. Nye instruktører. Vi ser behov for å rekruttere flere instruktører som kan skole i 
klubben.Trond snakker med Karl Håkon Holmseth, som er foreslått som en god 
kandidat.

�1

http://saltenmikro.no


� Referat fra styremøte i Salten Mikroflyklubb onsdag 24. august 2016

11. Operativ leder og skolesjef. Trond og Bjørnar J. En konstituerte i disse stillingene, 
men ønsker ikke ha dette ansvaret på sikt. Vi må holde øyne åpne etter nye 
potensielle kandidater.

12. Teorikurs. Vi kjører ikke kurs nå i høst, men vurderer å arrangere kurs til vinteren/
våren. Vi spekulerer også på å endre gjennomføringen. F.eks ved å forberede 
elevene på hva de skal lese før kurset, samt å avholde eksamen i faget samme dag. 
Vi vurderer også om det er en fordel å holde kurser kvelder i ukedagene istedenfor å 
bruke helgene.

13. Klubbkveld. Neste tema er dugnad i hangar. Vi satser på tirsdag 13. September, og 
starter kl 18:00. Servering kl 19:00. Folk møter når det passer mellom 18:00 og 
20:00. Stian organiserer og kaller inn.
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