onsdag 31. mai 2017

Styremøte Salten Mikroflyklubb
Tilstede: Ken Jøran Hansen, Bjørnar Jakobsen, Øyvind Rask, Trond Kaspersen, Karl Gunnar
Strøm, Bjørnar Hansen, Stian F. Vaag (referent)

Møtet ble holdt i klubbens nye lokaler utenfor Shelter 302..
1. Økonomi

• Kasserer Øyvind gikk igjennom nøkkeltall.
• Økonomien i klubben er sunn.
2. Skolefly

• Tilbakemelding fra brukere om at flyet fungerer veldig bra nå.
• Ca 81 000,- er innbetalt/saldo nå på innestående på forskuddsleie.
3. Klubbhus

• Vi trenger en klubbhusansvarlig. Bjørnar Hansen har tatt på seg ansvaret.
• Det er handlet inn brus og vann til kjøleskap. Bjørnar H. og Øyvind henger opp
oppslag med priser og Vipps info.

• Kaffepatroner kjøpes hos grossist i Bodøsjøen og skal oppbevares i fryseren.
• Kaffe er såpass rimelig at vi vedtar at klubben dekker kaffe.
• Trond sjekker pris på forsikring.
• Stian ordner skjøteledning/strøm til utedoen.
• Ken Jøran bestiller benker hos Bopro
• Det lages oppslag som forteller om regler om forsiktighet ang søppel, FOD, osv ute.
Veldig viktig at vi har fokus på dette.
4. Teorikurs høsten 2017

• Vi annonserer på Facebook om intro/infomøte for oppstart Mikroflykurs på
seinsommeren rundt skolestart. Gjerne på kveldstid en hverdag.

- Bjørnar Hansen lager ett enkelt opplegg for dette.
• Stian sjekker og ordner Facebook annonse. Annonsen legges ut nå snart. Vi
oppfordrer der til bestilling av introtur.

• Vi annonserer med mulighet for å bestille introtur ila hele sommeren.
- Trond og Øyvind tar seg av henvendelser på introtur.
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5.

Diverse

• Stian informerte om nye ID-kort søknadsrutiner fra Avinor.
• Forespørsel fra Bodø Flyklubb om å arrangere grillkveld sammen i sommer ble
diskutert. Styret var enige om at siden Salten Mikroflyklubb har planlagt flere egne
aktiviteter i sommer, bla grilling førstkommende lørdag, så ønsker ikke styret bruke
tid på fellesarrangement av denne typen nå. Deltakelse får bli opp til hver enkelt
medlem.
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