
Referat fra Styremøte Salten Mikroflyklubb 

Sted: Klubbhuset, Bodø Lufthavn.


Tidspunkt: Søndag 30. juni kl 18:00


Tilstede: Fulltallig styre: Trond Kaspersen, Øyvind Rask, Bjørnar Jakobsen, Eirik 
Simonsen, Stian F. Vaag (referent)


1. Økonomi 

Klubben lider av at skoleflyet ikke har vært operativt, noe som har ført til tapt 
omsetning. Det var beregnet at vi skulle vært godt på vei med å betale ned 
internlån til hangarkonto nå.


2. Skoleflyet 

Trond orienterte om status:


• Radio er defekt og sendt inn til verksted sørpå.Verkstedet kunne ikke 
reparere denne, og måtte sende radioen videre til Sverige. Estimert 3 uker 
rep tid. Utgifter faktureres flyleverandør.


• Det er montert inn håndholdt radio koblet koblet til headset og push to talk 
knapp som midlertidig løsning. Dette fungerer utmerket for solo pilot. Ved 
bruk av intercom oppstår det noe sjenerende støy, men radio er brukbar til 
dette også.


• Flyet er satt operativt med midlertidig radio.


• Trond sjekker med Svein O. Åsen om han ønsker å være flyansvarlig.


3. Navnebytte. 

I lys av at vektgrenser øker, har flere klubber byttet navn eller signalisert at 
de ønsker å bytte fra mikroflyklubb til sportsflyklubb.


Trond har sjekket hva som skal til for å bytte navn på klubben:


A. Må avklares med idrettskretsen. 


• Dette er sjekket OK av Trond. 

B. Må behandles i styremøte. 
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• Gjort nå i dette møtet, alle styremedlemmer var positive til navnebytte. 

• Styret foreslår å endre navn til Salten Sportsflyklubb 

C. Behandles av årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.


• Styret har besluttet at vi kaller inn til ekstraordinært årsmøte på 
sensommeren, der navnebytte legges fram som sak. Innkalling må 
sendes minimum 14 dager i forveien. Trond finner dato og kaller inn. 

4. Valgkomiteen styrevalg 2020 

Styret ved Trond tar kontakt med valgkomiteen og oppfordrer dem til å starte 
arbeider så tidlig som mulig med å finne nytt styre. Dette fordi vi ser at dette 
arbeidet tidligere har blitt påbegynt for seint. Trond og Bjørnar ønsker ikke å 
stille for valg ved neste årsmøte.


5. Klubblokaler - vedlikehold: 

1. Vi trenger støvsuger til klubbhuset. 


• Trond kjøper inn. 

2. Klubbhuset må males i sommer.


• Vi trenger noen som kan ta ansvaret for å arrangere dugnad, handle inn 
maling osv - organisere dette.


• Stian hører med arrangementskomitteen (Karl Håkon og Kristoffer) om de 
kan påta seg dette. Hvis ikke de kan, sender Stian ut mail til alle 
medlemmer og forespør om noen kan påta seg dette ansvaret.  

3. Vi ønsker 2 rastebenker utenfor klubbhuset.


• Stian kjøper inn to benker. 

6. Teorikurs 

1. Trond snakker med skolesjef Svein om arrangering av nytt kurs.


2. Eirik tar ansvar for å prøve å få noe redaksjonell dekning i media i forkant av 
kurs.
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