
Referat Årsmøte I Sola Mikroflyklubb 2015. 

Dato: 12 Mars 2015 kl. 1800 

  

1.     Godkjennelse av innkalling. 16 fremmøtte. Alle stemmeberettigede 

2.     Valg av referent 

 Fredrik Østrem 

3.     Gjennomgang av årsmelding 2014 

4.     Økonomi 

Per 1.1.2015 – 170 367,10 

Sunn økonomi 

5.     Valg av styre 

 Styret stiller til gjenvalg. 

Kandidater til Styreleder: 
1: Bjørn Onarheim 
2: Oddbjørn Norheim. 
3: Leif Vastveit 
 
Leif gjenvalgt som formann. 
 
Kjetil Vik ble gjenvalgt som nest leder 
 
Styret valgt: 
Formann:  Leif Vastveit 
Nestleder:  Kjetil Vik 
Kasserer:  Asbjørn Fjellhaugen  
Sekretær:  Fredrik Østrem 
Styremedlem: Børge Dirdal 
1. varamann:  Oddbjørn Norheim 
2. varamann:  Nils Magne Gilje 

6.     Valg av revisor 

Nils Magne Gilje valgt som revisor.  

7.     Diverse 



Paul Garstad og Nils Magne Gilje ble tildelt utmerkelse for sitt flotte arbeidet for 
klubben. 

Paul for jobben som Teknisk sjef og Nils Magne som Skole sjef. Begge har hatt 
vervene helt fra starten av klubben i 1987 og har gitt stafett pinnen videre til 
henholdsvis Hermod Brekke som Teknisk sjef og Svein Kvernstuen som skole 
sjef. 

 

Paul var desverre ikke til stede. (Neste anledning) 

 Flysikkerhet (Tavle for tur info til andre ref. NLF) 

 Diskusjoner ang. hvor tavle skal være 

 Styret jobber videre med dette 

 Flystriper 

 Styret ordner avtale slik at medlemmer får tilgang til stripe på Jæren. 

 LAM- Grasrot middler 

 Styret tar tak i dette i løpet av året 

 Oppretting av Sola Mikrofly klubb selvassuransefond. 

 Styret jobber videre med dette 

Jording av fylle plass. 

 Styret fikser dette 

Legge ut referat/protokoll fra styremøter på nettside 

 Skal legges ut under en meny på siden 



Klubbkvelder flyttes til onsdager 

 Klubbkvelder flyttes til onsdager fra og med August. 

Info skoling kurs verv i klubben 

 20 påmeldte kurs 

o Arbeider med å få til flytelefonikurs etter teorikurs.  

Forslag til styre: Lage budsjett for framtid som blir lagt frem til årsmøte 

Til valgkomite ble : 

 Svein Kvernstuen 

 Oddbjørn Norheim 

Utlyst LOGO konkurranse: 

Harald Hagen ble kåret til vinner av Logo konkurransen med forslaget: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Med følgende ønske om tykkere streker så de kan trykkes på T-Skjorten og 
diverse  

 Avsluttning. 

 


