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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 og operativ 

leder 

 

Referent:  Stian Fosdahl Vaag  

 

Sak Beskrivelse Ansvar Frist 

1 NLFs seksjonsmøter og luftsportstinget Gardermoen 15-17.10.2021 

NLF oppfordrer alle klubber til å stille med representant. Vi så igjennom 

program. Stian har snakket med operativ leder, som ikke så det som nødvendig 

for klubben å delta. Styret besluttet enstemmig at vi ikke sender noen 

deltakere til dette. 

  

2 Medlemsmøte med oppdatering på den nye sikkerhetssystemet 

Sportsflyhåndboka.  

Når denne blir vedtatt mener operativ leder og styret at det er nødvendig med 

ett medlemsmøte for generell gjennomgang, samt for å gå igjennom endringer 

i forhold til dagens Mikroflyhåndboka. 

Operativ leder og styreleder finner dato som passer og kaller inn. 

TK/SFV Nov-des 2021 

3 Medlemskveld om klubbfly. 

Det har kommet innspill fra klubbmedlem Tore Bugge Pedersen om arrangering 

av klubbkveld for å diskutere behov og muligheter for klubbfly. 

Styret er veldig positive til en slik klubbkveld og kaller inn til denne, slik at 

klubbens medlemmer og eventuelle andre interesserte kan diskutere veien 
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videre for klubben, og muligheter for ett flytilbud for elever og piloter som ikke 

ønsker å eie eget fly.  

Møte holdes hos Norsk Luftfartsmuseum onsdag 20.10.2021 kl 19:00 

Det er enighet i styret om at hvis klubben skal eie og drifte ett fly, så må det 

også inn resurspersoner for å ivareta oppgavene rundt dette, og det må ligge 

en økonomisk og organisatorisk plan som forsvarer ett slik tilbud, slik at ikke 

klubben risikerer å havne i samme situasjon som den var i for ett år siden. 

 

 

 

 

 

  


