
Referat: Styremøte Salten Sportsflyklubb 

Møte nr: 1/2022 

Sted: Teamsmøte 

Dato og klokkeslett: 26.01.2022 

Neste møte:  

 

Side 1 av 2 

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 IK1E funksjon. Bjørn Skogøy har vært i kontakt med Stian og spurt om klubben 

har behov for at han fornyer sine IK1E papirer. Bjørn viser bla til endringer i 

sikkerhetssystemet. 

Beslutning: Stian diskuterer dette med operativ leder og melder tilbake til 

styret. 

Ny info: Skolesjef Svein Olav Aasen har IK1E papirer og skal også delta på 

instruktørseminar for å beholde sine IK1 papirer. Klubben trenger uansett i 

praksis ikke IK1E instruktør for å være operativ. 

 

 

SFV 

 

 

Jan 2022 

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. 

Sak fra forrige møte. Sportsflyhåndboka er gyldig fra 01.01.2022, Stian er i 

dialog med Trond (OL) om dette. 

 

 

 

 

 

TK/SFV 
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3 Medlemskveld  

Vi kaller inn tIl klubbkveld 13.02.2022. Tema, formål med klubben, skoling og 

rekruttering. Hangarkonto/forening. Møte der medlemmene kan snakke om 

hva vi ønsker å få til i klubben. Bør vi overlate skolestafettpinnen til f.eks Bodø 

flyklubb?  

 

Beslutning: Stian lager innkalling. 

 

 

 

SFV 

 

 

 

27.01.2022 

4 Årsmøte. Må avholdes innen utgangen av mars. Innkalling min 1 mnd før 

møtet. 

Arvid er leder i valgkomitte og starter arbeidet med nominasjoner. 

Beslutning: Stian og Øyvind forbereder og sender innkalling til årsmøte søndag 

20.03.2022 kl 18:00 

SFV/ØR 10.02.2022 

 

 

 

 

 

  


