
 

Styremøte Sola Mikroflyklubb – 15.02.2018 

Tilstede: 
Fredrik Østrem 
Børge Dirdal 
Bjørn Inge Knævelsrud 
Ogve Stangeland 
Frode Johannesen 
 
+Nils Magne Gilje 

Regnskap 2017 
Magne presenterte regnskapet for 2017. Regnskapet godkjennes og signert av styret. 

Teknisk seminar 
Obligatorisk seminar for tekniske ledere i klubber. John Reidar ikke anledning til å reise. 
Styret finner en stedfortreder. 
Børge hører om Hermod kunne tenkt seg å reise som stedfortreder. 
Fredrik hører om Leif kunne tenkt seg å reise. 

Årsmøte 
Budsjett 
Setter opp et veldig enkelt budsjett. Fredrik og Magne setter opp dette. 
 

Årsberetning 
Bjørn Inge gjør et forsøk på å sette opp en enkel årsberetning. 
 

Medlemmer  
18 ikke betalt – hvem kan guide dem gjennom? 
Anbefale de som sliter med å betale å ringe NIF kundeservice 
Fredrik ser på dette. 
 

Forsikring 
Fått tilbud på underslagsforsikring. Styret mener dette ikke er relevant for klubben da den er 
liten og har en relativt liten omsetning. 

Visjon 
Øke medlemsmasse og aktivitet, på sikt kunne tilby en premium skole/tur-maskin type 
dynamic eller lignende. 
 

Sikkerhetsseminar 
Utfordre Ove på når han tar dette. 



 

Aktivitetsleder 
Børge ønsker å tre av. 
Tar opp på årsmøtet hvem som kan tenke seg å overta. 
Ogve er kandidat. 

Referater 
Skriv ut i en perm slik at en har de fysisk i tillegg til på nettsiden vår. 
 

Styremedlemmer 
Børge er villig til å være på valg. 
Ogve er villig til å være på valg. 
Frode er villig til å være på valg. 
 

Innkalling 
Alle kan foreslå kandidater til valgkomite senest 2 dager før årsmøtet. 
Skrive ut stemmesedler. 
 

Referent 
Frode tar med seg laptop på årsmøtet og er referent. 
 

Leder årsmøte 
Fredrik forbereder seg til å lede årsmøtet. 
 

Lån til Paul 
Styret godkjenner at vi betaler ut de siste 20 000 til Paul. 30 000 allerede tilbakebetalt. 
 

Regnskapsfører 2018 
Magnes regnskapsfører vil ha 4000 for å gjøre jobben i 2018.  
 

Åpen dag / informasjonsdag 
Utgangspunkt i å ha det helgen etter flydag. 
 

Teorikurs 
Instruktører ser på om dette kan arrangeres på møte neste uke.  Etter åpen dag. 
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