
 

 

Styremøte 16. januar 2019 
Til stede: Asbjørn Njaa, Anders Lædre, Roald Holm, Eirik Bjerkebæk, Jostein Reinsnos (faglig 

ansvarlig),  

Sak 1/19 – Gjennomgang aksjonsliste  

Aksjonsliste oppdatert – se nedenfor 

Krav om flystedbetaling Gjesdal 2018 sendes ut. 

Sak 2/19 – Økonomi 

Regnskap 2018 gjennomgått. Penger knyttet til tauevirksomhet Lysebotn 2018 overføres til klubbens 

hovedkonto, dersom tilgodehaver ikke gir betalingsinformasjon etter en siste påminnelse. 

All vinsjing har skjedd i kursregi – ingen bevegelse på vinsjekonto i 2018. 

Kun en betalt tandemtur i år – all annen flyving med med klubbens tandemvinge er privat leie.  

Kurskonto: Robert har laget eget regnskap. Dette stemmer med kontoregnskapet. Det er nå sjekket 
ut at det betales lisens for elevene. Klubben har kreditt hos forbundet. De vil forskuttere evt noe for 
sent innbetaling for de som er innmeldt. 
 
Klubben har ved årsskiftet ca 90 betalende medlemmer.  
  

Sak 3/19 – Dugnad og betaling 

Krav om flystedbetaling Gjesdal 2018 sendes ut. 

Tekst som går ut: Vi sender nå ut krav om betaling til de som har fløyet på Gjesdal og som ikke har 

vært med på dugnad på Gjesdal. Dersom du har bidratt til klubben gjennom innsats på 

fellesaktiviteter eller dugnad på andre flysteder, eller har betalt kursavgift i 2018, så skal du ikke 

betale. Da gir du bare beskjed til klubben på denne denne epostadressen, så slettes kravet. 

Sak 4/19 – Forberedelser til årsmøte 

Årsmøte blir onsdag 16 februar kl 18. Aksjoner for å forberede årsmøte er angitt i aksjonslisten 

nedenfor 

 



Sak 5/19 Eventuelt 

Klubbhuset: 

Diskusjon om å overta klubbhuset og å forsikre klubbhuset – luftes på årsmøtet under eventuelt – 

ikke som behandlingssak før årsmøte 2020.  

Om klubbmiljø: 

Det har vært et godt flyår med mye aktivitet både i form av timer, bruk av gamle og nye flysteder og 

mange piloter ute på gode dager. Vi har noen sikkerhetshendelser (landing på Gjesdal og flyving i 

høydebegrensning) og må fokusere mer på det i 2019. Det er viktig å bygge klubbfølelse på start og 

landing og vi undersøker om det er mulig å få til en klubbtur til Bygland i 2019. Viktig å få ut 

informasjon om flyging som skal skje/har skjedd på Facebook.  

 

Aksjonsliste 

Saksnr Aksjon Ansvarlig Status/kommentar 

    

5/19 Undersøke mulighet for klubbtur til 
Bygland 2019 

Anders/Jostein  

4/19 Bestille lokale til årsmøte  Nils Jørgen Mail sendt 

    

4/19 Ta kontakt med Dan om å starte 
arbeid i valgstyret 

Eirik  

4/19  Årsrapportering 
Klubbadmin/Brønnøysund 

Eirik/Asbjørn/Anders  

4/19 Lage årsberetning Eirik/Asbjørn  

4/19 Bestille revisjon av regnskap Asbjørn  

4/19 Innkalle årsmøte Asbjørn/Eirik Gjort 

3/19 Sende ut betaling flystedsavgift 18 Anders  

2/19 Sjekke forsikringer IF og NLF Eirik  

2/19 Følge opp betaling av domenenavn 
innen frist 

Anders Gmailboxen 

14/18 Sjekke med kandidater for ansvar 
oppfølging og vedlikehold værstasjon 

Asbjørn Gjort, Roald tar dette 

14/18 Gjøre spørreundersøkelse om 
prioritering av sted 

Asbjørn Gjort 

13/18 Sikre at innbetalinger for kurselever 
er OK 

Anders Gjort 

13/18  Purre opp betaling for dugnad 2017 Anders Gjort 

12/18 Påmelding kandidat instruktørkurs 
høsten 2018 

Jostein OK Anders har gått på kurs 

11/18 Tegne forsikring på klubbhus hvis 
betalingsvilje hos de som lagrer 

Eirik Ikke startet/Kan få forsikring for 
industribygg for 5000 kr. Luftes 
på årsmøtet  

11/18 Sjekke om betalingsvillighet for 
forsikring hos de som lagrer utstyr i 
klubbhuset 

Eirik Ikke startet. Jostein, Asbjørn, 
Svein K,  NIilo, Jacob, Kåre B,  
250 pr vinge, 600 kr pr vinge 
totalt. Se aksjon om forsikring 

11/18 Legge ut info om ny lås og praksis for 
sikring/orden i klubbhuset 

Eirik Gjort 



10/18 Sjekke om noen kan lagre vinsj/ATV Asbjørn Gjort 

3/18 Dugnad – rydding av Nikkostart Asbjørn Gjort, Kent har ryddet 

3/18 Rydding av høymol på Gjesdal PG 
landing – slå eller sprøyte tidlig juni 

Asbjørn Gjort, ble gjort av bonden 

4/18 Sjekke og vurdere nett-app for 
regnskapsføring  

Anders/Roald Gjort – ikke tatt i bruk 

4/18 Sjekke ut innlogging til Lyse  - faktura 
sendes til klubbmail 

Eirik Gjort 

4/18 Gå gjennom arkiv på loftet og scanne 
inn det som har verdi 

Anders sorterer 
Eirik skanner det som 
skal tas vare på 

Ikke startet, men ikke nødvendig 
pga at avtale Veraland funnet 

5/18 Oppdatere klubbkalender Asbjørn Gjort 

8/18 Konkurransekomite: 
Forlag til deltakere: Aleksander, 
Arvid, Dan Børge, Roald, Asbjørn 
 

Asbjørn Gjort- etablert og reglement for 
distanseliga 2019 lagt ut på FB  
og hjemmesider 

1/18 Få registrert nytt styre i Min Idrett Dan Børge 
 

Gjort 

1/18 Registrering i Brønnøyregisteret Dan Børge Gjort 

1/18 Medlemslister – sjekke status Eirik Gjort 

1/18 Sikre tilganger til styremail for det 
nye styret 

Dan Børge Gjort 

1/18 Ordne forsikring for styreformann og 
kasserer (IF) 

Asbjørn Gjort 

2/18 Undersøke muligheter i Idrettskrets 
mht støtte 

Eirik Gjort 

3/18 Følge opp bytte av måler på 
klubbhuset 

?/Dan Børge  

3/18 Få inn nye klappstoler i klubbhus   Roald Gjort 

3/18 Sette inn musefeller i bua – COOP 
Gjesdal 

Eirik Gjort 

3/18 Skaffe branslukningsapparat til bua Eirik Gjort 

3/18 Organisere kasting av gammelt i bua Roald/Eirik Gjort 

3/18 Holde oversikt over 
dugnadsdeltakelse 

Eirik Etablert liste på fellesområdet.  

3/18 Planlegge/organisere dugnad 5 mai 
hos Idland og i juni på vegen 

• Hos Idland (Asbjørn/Eirik) 

• Klubbhusrydding (Roald/Nils) 

• Sette opp kasse for 
utekontakt (Lars) 

• Avklare tømming av dassen 
med Svein (Asbjørn) 

• Kjøpe toalettruller og Bark 
(Eirik) 

• Veien opp (Anders) 

• Gjerdeklyvere Gjesdal (Olav 
B) 

 Gjort 
 

4/18 Sjekke frist og følge opp 
tilbakebetaling av MVA 

Anders/Sigurd Gjort 



4/18 Gå gjennom og rydde i kontooppsett Anders/Asbjørn Gjort 

 


