
søndag 17. mars 2019

Referat fra medlemsmøte i Salten Mikroflyklubb 

Sted: Klubbhuset ENBO


Tilstede: Øyvind Rask, Svein Olav Aasen, Trond Kaspersen, Bjørnar Jakobsen, Karl-
Håkon Holmseth, Tore B. Pedersen, Karl Gunnar Strøm, Kristoffer O. Kristiansen, 
Hans-Martin Martinsen, Esben P. K. Hansen, Arvid Mathisen (Skype), Leif Oskar 
Strøm (Skype) Stian F. Vaag (referent)


1. Gjennomgang havarirapport 

1.1.Svein Olav gikk igjennom havarirapport for gyrokopterulykken sommeren 
2018. Gyrokopteret flydde ikke i regi av Salten Mikroflyklubb, men var på tur 
til Salten (ENEN) da ulykken skjedde.


2. Sikkerhetssystemet og deltakelse på aktiviteter i regi av klubben 

2.1.Som en del av vårt sikkerhetssystem Mikroflyhåndboken vil vi (og NLF regner 
vi med) framover ha mer fokus på viktigheten av at medlemmene samles og 
skaper ett godt miljø. Det forventes god deltakelse på klubbens aktiviteter 
også fra perifere medlemmer. Derfor var det denne gangen tilrettelagt med 
mulighet for å delta via nett. Dette tilbudet vil vi også ha videre der det er 
mulig og hensiktsmessig. 


3. Status skole/klubbflyet: 

3.1.Oljetermostat er under montering. 


3.2.Radio støyer enda. 


3.3.AOA virker ikke. Virket av og på i høst. 


3.4.Det tas en avgjørelse i morgen om hvordan vi skal få løst dette. Importør sier 
han kan sende en mann nordover for å ordne.


4. Aktiviteter i klubben 

4.1.Kristoffer og Karl Håkon tar på seg aktivitetslederansvaret. 


4.2.Konkrete planer:


4.2.1.Klubbkveld med Esben Hansen: Human factors


4.2.2.Besøk i tårnet


4.2.3.Besøk på 330


4.2.4.Besøk på flymuseumet.
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4.2.4.1.Tore jobber på flymuseumet og vil gjerne ha innspill. De har behov 

for frivillige.


4.2.5.Vask av flyet


4.2.6.Hangardugnad:


4.2.6.1.Ser for oss å arrangere en dugnad rett etter påske.


4.2.7.Aktivitetslederne sender info til Stian, som legger ut på Facebook og 
sender ut mail til alle medlemmer om arrangementer.


5. Styret har behov for at flere medlemmer bidrar for å holde klubben i gang 

5.1.Innspill: Det er viktig at styret kaller inn til medlemsmøte når de har konkrete 
oppgaver de trenger at noen flere engasjerer seg i for klubben.


5.2.Styret poengterer at klubben trenger at det vises engasjement. Når du ser 
noe som bør gjøres, ta tak i det, gå i bresjen. Eksempel: er det fritt for papir 
til skriveren, fiks det og si i fra til de andre, eller tilby deg å ordne det. Husk at 
som medlem er du en del av klubben. Vi er en frivillig organisasjon. Alle må 
bidra.


5.3.Konkrete oppgaver vi trenger noen til å engasjere seg i:


5.3.1.Klubbhus må males ila sommeren.


5.3.2.Hangar 


5.3.2.1.Må shines, kostes. 


5.3.2.2.Fjerne gress som har samlet seg under port(?)  


5.3.2.3.Gjennomgang av ting som bare står og tar plass og kanskje skal 
kastes.


Neste klubbaktivitet: 

Søndag 24.03.2019 kl 18:00 - Klubbkveld «Human performance» med Esben 
Hansen. Deltakelse via Skype også mulig.
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