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Møtedeltakere 

Navn: Innkalt: Tilstede: Epost: Rolle: 

Esben Hansen x x Superpilothansen123@gmail.com Styreleder 

Arvid Mathisen x x (Facetime) arvid.mathisen@hlkbb.no Nestleder 

Øyvind Rask x x oyvindrask@gmail.com Kasserer 

Stian Fosdahl Vaag x x stian@vaag.no Sekretær 

Eirik Simonsen x x es@sjco.no Styremedlem 

Trond Kaspersen x x* Kaspersen20@gmail.com  

     

Distribusjon: Møtedeltakere, Svein Olav Aasen, Bjørnar Jakobsen (lagring i arkiv på hjemmeside), vara Karl Gunnar 

Strøm, vara Hans Martin Martinsen. 

Referent:  Stian Fosdahl Vaag  

 

Sak Beskrivelse Ansvar Frist 

 Dette var første styremøte med nyvalgt styre. Vi kom litt sent i gang med 

møtet bla pga utfordringer med Skype. Møtet startet med at tidligere 

formann Trond Kaspersens saker. *Trond forlot møtet etter sak 1.  

  

1 Diverse saker fra tidligere formann, nå operativ leder Trond Kaspersen: 

1. Klubbrevisjon – skolesjefs ansvar. Viktig at denne blir 

gjennomført innen frist da vi ikke lengre vil være operative om 

dette ikke leveres. Trond hjelper skolesjef Svein Aasen med 

dette i år. 

 

2. Operativ leder – Trond sitter inntil vi finner ny. 

3. Brønnøysund reg: Styret melder til Trond hvilken adresse vi skal 

ha, så sender han inn papirer. 

 

4. Skolefly: Radio Trond foreslår at vi får Sigurd til å sende oss ny 

radio. Vi har kjøpt en radio. Da selger vi den ene på sikt. 

Frontrute sprekker. Vi ber Microlight bytte frontrute. Eirik 

sender brev til Microlight. 

 

 

 

Trond 

Svein O. 

Aasen 

 

Esben/Trond 

 

Eirik 

 

 

Trond 
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5. Sikkerhetsseminar: Trond snakker med Svein Aasen om 

gjennomføring. Info om nye skjemaer fra NLF for PFT, fornying 

osv. 

2 Rekruttering av nye elever/medlemmer: Tas opp som tema på 

klubbkveld. 

  

3 Hjemmeside – oppdateringer i forbindelse med navnebyttet og nytt 

styre:  

- Øyvind endrer logo og snakker med Bjørnar om innlogging slik at 

han kan bestille nytt domene.  

- Esben snakker med Bjørnar om oppdatering av roller, adresser 

osv. 

 

Øyvind 

Esben 

 

4 Klubbkveld. Vi tar sikte på å kombinere sikkerhetsmøte med en 

klubbkveld.  

Mulige temaer for klubbkveld: Valg av aktivitetsleder, forslag til 

aktiviteter, flyturer, annet. Aktivitetskalender med datoer for klubbturer 

osv.  

Esben snakker med Svein om dato for sikkerhetsmøte. 

 

 

Esben 

 

5 Struktur styremøter. 

Sekretær tolket tilbakemeldinger fra flere av styremedlemmene dithen 

at det er ønskelig om det ved møteinnkalling sendes ut agenda for 

styremøtet, og at vi følger agenda mest mulig slik at vi får mest mulig 

effektive møter som holder seg innenfor de tidsrammene som satt av for 

møter. Sekretær ser igjennom referater fra tidligere styremøter og lager 

ett forslag til agendamal/utkast for styremøter, basert på de vanligste 

sakene fra tidligere møter. Formann avgjør om/hvordan mal evt brukes. 

Det ble også ytret ønske om en møteplan, der vi setter inn datoer for 

møter, f.eks kvartalsvis. 

 

 

Stian 

 

 

 

Esben 

 

 

Sendes 

styremedlemmer 

09.03.2020. 

 


