
torsdag 17. august 2017

Referat fra styremøte Salten Mikroflyklubb  

Til stede: Øyvind Rask, Bjørnar Jakobsen, Svein O. Aasen, Trond Kaspersen, 
Karl Gunnar Strøm. Ken Jøran Hansen og Bjørnar Hansen kom mot slutten av 
møtet. Stian F. Vaag (referent).


1. Økonomi. Kasserer Øyvind orienterte. Det har vært en del investeringer i år i 
forbindelse med klubbhus. Økonomien ser totalt sett bra ut så langt i år.


2. Drift av skoleflyet. Skoleflyet har flydd ca 90 timer hittil i år.


3. Evt salg av skoleflyet for å kjøpe nytt fly ble diskutert. Svein som er den som 
instruerer mest på CTSWn kom med tilbakemeldinger. Han liker flyet og melder 
at alt teknisk fungerer bra nå. Det er et veldig godt fly. Eneste minus kanskje at 
det er litt mer krevende å lande enn mange andre mikrofly, men det gjør samtidig 
også at elevene blir flinkere. Kan de lande dette klarer de overgangen til de 
fleste andre godt også. Noe knepping i radio, men det er en bagatell.  Generelt/
andre momenter: tilbakemeldinger om saken: Flyet begynner å bli noen år 
gammelt og vil nok kreve mer vedlikehold. Klubben har ikke oppspart kapital til å 
kjøpe nytt fly tilsvarende av CTn, det koster ca 1,5mill +mva nytt, ett 2 år 
gammelt koster ca 1,5mill INK mva. Vi tenker litt på det, og stresser ikke med å 
selge og kjøpe nytt. I første omgang feilsøkes og fixes evt byttes radio. 


4. Teorikurs. Utfordring å finne nok instruktører/forelesere for teorikurs. Svein sier 
han kan ta flere fag. Skolesjef Bjørnar J. har noen navn på blokka som han skal 
sjekke med. Forventer oppstart i slutten av november og ferdig i slutten av 
februar. Det arrangeres velkomst/infomøte i forkant av kurset.


5. Klubbhus. Det henges opp skriv om ingen løse gjenstander ute osv.


6. Klubbkveld. Onsdag om 2 uker kl 19:00. Tema vasking av CT. Stian organiserer 
og kaller inn.
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