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Protokoll fra årsmøte i Salten Sportsflyklubb 2021 
 
 
Årsmøtet ble avholdt som nettmøte via Teamsplattformen, søndag 28.02.2021 kl 18:00.  
Bakgrunn for at det ikke ble avholdt møte med mulighet for fysisk oppmøte var den pågående Covid-
19 situasjonen i Norge og verden for øvrig. 
 
Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede 

Styret opplyste om antall stemmeberettigede medlemmer som var til stede ved oppstart av 

årsmøtet, det var totalt 13 stemmeberettigede og 1 uten stemmerett. Klubben har iht 
medlemsliste tatt ut fra MinIdrett like før møtet 22 gyldige medlemmer.  
 
Forslag fra styret: 
13 fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes. 
 
Følgende hadde ordet i saken:  
Stian Fosdahl Vaag 
 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.   
 

 
Sak 2 Godkjenning av innkalling, saklisten og foretningsorden 

Godkjenning av innkalling 
Innkalling var sendt via MyWeblog plattformen på mail til alle medlemmer. Det var også lagt 
ut innkalling på klubbens Facebookside og på klubbens hjemmeside. 
 
Forslag fra styret: Innkallingen godkjennes. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Dirigent. 
 
Vedtak: Innkalling ble godkjent. 
Godkjenning av sakliste og foretningsorden 
Saksliste var lagt ut på hjemmeside 2 uker før møtet, og ble vist ved deling av skjerm. 
 
Forslag fra styret: 
Saklisten og foretningsorden godkjennes.  
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Dirigent 

 
Forslaget ble vedtatt. 
 

 
 
Sak 3 Valg av dirigent og protokollfører, samt to medlemmer til å underskrive protokollen 
 Dirigent: 

 
Sekretær Stian Fosdahl Vaag hadde sendt innkalling og delte skjerm fra starten av møtet.  
 
Stian ble foreslått som dirigent. 
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Følgende hadde ordet i saken: 
Trond Kaspersen, Esben Hansen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
 Valg av protokollførere(e)  

Stian Fosdahl Vaag ble foreslått som protokollfører. 
 
Følgende hadde ordet i saken:  
Trond Kaspersen 
 
Enstemmig vedtatt. 
 

 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen  
Øyvind Rask og Anders Isachsen meldte seg frivillig. 
 
Dirigent foreslo Øyvind Rask og Anders Isachsen 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

  
 

Sak 4  Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger. 
 Alle årsmeldinger var lagt ut på klubbens hjemmeside 2 uker før møtet. 
4.1. Styreleders årsberetning 

 Følgende hadde ordet i saken: Esben Hansen, styreleder. 
 
4.2. Operativ leders årsberetning 
 Følgende hadde ordet i saken: Trond Kaspersen, operativ leder. 
 
4.3. Skolesjefens årsberetning 
 Følgende hadde ordet i saken: Svein Olav Aasen. 
4.4. Kasserers årsberetning 

Følgende hadde ordet i saken Øyvind Rask, Kasserer.  
 

Årsberetningene ble godkjent av årsmøtet. 
 
 
Sak 5 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand,   

Revisjonsrapport av regnskap var lagt ut på hjemmesiden 2 uker før årsmøtet. 
Revisor Eirik Simonsen gikk igjennom rapport. 
 
Forslag fra styret: Regnskapet godkjennes. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Eirik Simonsen 

 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
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Sak 6. Behandle forslag og saker. 
Det var 3 innkomne saker. 

 
6.1. Salg av skoleflyet.  

Forslag stilt av Øyvind Rask og Stian Fosdahl Vaag. Bakgrunn var at flydriften går i 
minus og tapper finansieres til dels over hangarleie fra flyeiere, samt at 
administrasjon og vedlikehold  er belastende for styret og ressurspersoner i klubben 
som selv ikke benytter flyet. Begge la fram saken for årsmøtet, og det ble lagt opp til 
at alle som hadde noe å si i saken fikk komme til ordet. 
Følgende hadde ordet i saken: Stian Fosdahl Vaag, Øyvind Rask, Karl Gunnar Strøm, 
Trond Kaspersen, Esben Hansen, Anders Isachsen, Svein Olav Aasen, Arvid Mathisen, 
Rolf Atle Berg. 

 
Forslag: Skoleflyet selges. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med 5 stemmer for salg, 5 blanke stemmer, 3 mot salg. 
 

 
6.2. Redusere styret til minste tillatte antall medlemmer iht lovnorm: Leder, nestleder, 

1 styremedlem og 1 vara. 
Forslag stilt av Stian Fosdahl Vaag og Øyvind Rask på bakgrunn av utfordringer med å 
fylle styreposisjoner, og at klubben er liten og trenger ett enkelt styreorgan. 
Forslag: styresammensetning endres iht NIF/lovnorms minstekrav. 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot en stemme i mot 

 
6.3. Dersom klubbflyet beholdes, må det velges flyansvarlig. Velges årlig. Sak utgår om 

sak 6.1 vedtas. 
 
 Sak utgikk 
 
 

Sak 11 Fastsette medlemskontingent og treningsavgift 
 
Forslag fra styret: 
Medlemskontingent 2021 beholdes uendret fra 2020. 

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
 
Sak 8  Vedta idrettslagets budsjett 

Kasserers forslag til budsjett var lagt ut på klubbens hjemmeside 2 uker før møtet. Da det i 
innkomne saker ble vedtatt å selge skoleflyet blir situasjonen for drift i 2021 annerledes enn 
forutsatt. 
 
Forslag fra styret:  Budsjett godkjennes iht forslag. Ved salg av skoleflyet ser man ikke for seg 
at resultat for året skal kunne bli dårligere enn budsjett forutsetter. Budsjett revideres av 
styret når situasjonen med skoeflyet er avklart. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Øyvind Rask, Stian Fosdahl Vaag. 
 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 
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Sak 9 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan 

 
Forslag fra styret: Planen godkjennes slik den har foreligget fra tidligere år. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Stian Fosdahl Vaag, Trond Kaspersen 

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt. 

 
Sak 10 Valg 

Valgkomitéens innstilling ble lagt fram, men 2 kandidater trakk seg på bakgrunn av salg av 
skoleflyet. 

 
Valg av styreleder:  
Stian Fosdahl Vaag ble foreslått som styreleder. 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Revisorer  
Det ble påpekt at klubben pga lav omsetning ikke er revisorpliktig. Styreleder ytret ønske om 
at klubben allikevel skulle ha revisorer. 
 
Sven Steien og Trond Kaspersen ble foreslått som revisorer. 
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Følgende hadde ordet i saken: Petter Strand, Stian Fosdahl Vaag. 
 
Da styret er redusert og nestleder og kasserer, og varamedlem ikke er på valg i år, består  
Styret i Salten Sportsflyklubb fra 28.02.2021 av følgende personer: 
Leder: Stian Fosdahl Vaag 
Nestleder: Arvid Mathisen 
Styremedlem/kasserer: Øyvind Rask 
Varamedlem: Hans Martin Martinsen 
 
 
Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har 
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
 
Klubben er representert i Shelterkomiteen med styreleder og nestleder. 
Forslag fra styret: styreleder og nestleder representerer klubben 

 
Vedtak: Forlaget ble vedtatt.   
  
Valg av valgkomité  
Valg av leder i valgkomiteen  
 Forslag fra styret: 
Arvid Mathisen velges som leder av valgkomiteen.  
 
Følgende hadde ordet i saken: Stian Fosdahl Vaag, Arvid Mathisen. 
 

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  
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Valg av medlemmer i valgkomiteen  
Forslag fra styret:  
Karl Håkon Holmseth og Svein Olav Aasen velges som medlemmer av valgkomiteen.  

 
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 
 
 
Bodø 28.02.2021 
 
 
 
 
-----Stian Fosdahl Vaag------------------------------------    
[Navn og signatur fra den/de som skrev protokollen]       
 
 
 
 
[Sted og dato]       [Sted og dato] 
 
 
 
 
 
 
----Øyvind Rask---------------------------------   ------Anders Isachsen---------------------- 
[Navn og signatur fra de to medlemmene årsmøtet valgte til å signere protokollen] 
 
 

Hestmona, 01.03.2021



Øyvind Rask
Bodø 1.3.2021




