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Møtedeltakere 

Navn: Innkalt: Tilstede: Epost: Rolle: 

Stian Fosdahl Vaag (SFV) X X stian@saltensportsfly.no  Styreleder 

Arvid Mathisen (AM) X X arvid.mathisen@hlkbb.no  Nestleder 

Øyvind Rask (ØR) X X oyvindrask@gmail.com  Styremedlem og kasserer 

     

     

     

     

Distribusjon: Møtedeltakere  

Referent:  Stian Fosdahl Vaag  

 

Sak Beskrivelse Ansvar Frist 

1 Salg av Skoleflyet  

Skoleflyet ble ved votering på årsmøte besluttet solgt.  

Øyvind har sjekket med importør som har tilbakemeldt at han forventer at vi 

kan få en plass mellom 850-910 000,- ink.mva for flyet  

Vi legger flyet ut for 890 000,- ink.mva på Facebookgrupper og flysalgsider i 

Norge i første omgang. Det sjekkes også hvordan vi gjør det for å evt selge til 

utlandet. Importør sier at det er ett stort marked i Tyskland for slik fly nå. 

Flygetillatelse går ut 25.08.2021 og flyet er fløyet totalt 160 timer. 

ØR  

2 Kasserer har fått henvendelse fra ett par medlemmer som har bedt om å få 

utbetalt innestående på kontoen sin.  

Styret besluttet at det ikke tilbakebetales noe fra flykonto før flyet er solgt. 

Flyet er operativt inntil videre. Det gjøres unntak for evt innbetalte garantier 

som ble betalt inn i 2021 i forsøk på å kunne beholde flyet. 

Flykontoer gjøres opp/avgjøres når flyet er solgt (pengene ligger i flyet). Fram 

til da står dette på flykonto og kan flyes for. 

  

3 Nytt styre må meldes inn i til Brønnøysundregisteret. 

Øyvind ivaretar dette. 

ØR  
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4 Oppdatering av budsjett.  

Inntil videre brukes budsjett som ble vedtatt på årsmøtet. 

Når salg av skoleflyet er gjennomført, lages oppdatert budsjett. 

  

6 Det sendes ut en mail til medlemmer med informasjon fra styret. 

Stian ivaretar dette. 

Tema som skal være med: 

- Kort info fra årsmøtet. 

- Salg av skoleflyet 

o Operativt fram til det blir solgt. 

o Styret holder fokus og ressurser på salg av flyet og sikre en 

stabil langsiktig drift økonomisk og ressursmessig.  

o Evt ny anskaffelse av klubbfly må initieres av interesserte 

medlemmer som kan påta seg ansvar med anskaffelse, drift, 

vedlikehold etc, det er ikke noe sittende styre kommer til å 

gjøre, men styret vil selvsagt ønske ressurser som vil jobbe 

med dette hjertelig velkommen. 

- Styrets arbeider 

- Aktiviteter i klubben. Hangardugnad, flyturer osv. 

  

7 Hvordan ønsker styret at intern kommunikasjon i styre samt med operativ, 

teknisk leder og skolesjef osv skal løses? 

Styret bruker primært mail. Vara legges på kopi. Operativ leder osv tas med når 

det er relevant.   

  

8 Sikkerhetsseminar. 

Stian snakker med Trond om når og hvordan vi gjør dette. Vi anser at det mest 

fornuftige er Teamsmøte. 

 

SFV 

 

9 Revisjon av klubben. 

Stian sjekker med Trond/operativ leder angående dette. 

 

SFV 

 

 


