Styremøte Sola Mikroflyklubb – 15.02.2017
Tilstede:
Bjørn Onarheim
Fredrik Østrem
Magne Gilje
Frode Johannesen
Christer Fessel
Børge Dirdal
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Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
Bookingsystem
Saksliste til årsmøte
Sola Flyshow 2017
Seksjonsmøte
Vipps
30års jubileum

Gjennomgang av referat fra forrige styremøte
Skolesituasjon – skal klubben holde nytt teorikurs?
Det er for tiden god instruktørkapasitet og lite elever. Innledende tiltak for å kjøre igang nytt
kurs tas. Instruktører som kan holde teorikurs kontaktes.

Bookingsystem
Melwin er blitt for dyrt – 5000 kroner.
Systemet er inntil videre operativt, vi venter på nytt tilbud fra Melwin.
MyWebLog er et alternativt system, koster 680 kr i året.
Klubben skal holde bookingsystem. Melwin foretrekkes hvis nytt tilbud blir billigere enn
MyWebLog.

Sola Flyshow 2017
Børge holder kontakten med arrangør. Vi skal få beskjed når de begynner å planlegge
hvordan vi kan hjelpe til.
Skal vi bestille opp rekrutteringsmateriell? Bannere, brosjyrer osv for å trekke til oss folk?
Vi ser på hva vi kan bestille inn på neste styremøte når vi vet mer om stevne.

Vipps
Styret er enig i at klubben skal anskaffe vipps, på tross av at det er 2.5% gebyr per
transaksjon.

15. Februar 2017

Seksjonsmøte
Vi må sende 2 representanter (1.April).
Styret foreslår å sende Fredrik Østrem og Frode Johannesen.
Styret sender ut at disse er valgt sammen med saksliste til årsmøte.
Må rapportere til NLF senest 15. Mars hvem som kommer.

30års jubileum
Klubben feirer 30 år! Arrangere en større fly-in?
Finner en dato utenom ferie og andre store luftsportsarrangement. Mot slutten av August
kanskje? Tar kontakt med Avinor for å høre om de kan sponse tilreisende med landingsavgift
og avklarer at det er ok å ha folk mellom hangarene å fyre opp grillen.

Saksliste årsmøte
Ingen saker kommet inn enda.
Følger NIF sin saksliste.

15. Februar 2017

