
 

 

Styremøte 11.11. 2019 
Til stede:, Carina, Victoria, Anders, Eirik S, Eirik B 

Sak 1/5-19 – Gjennomgang saksliste;  

Sak 2/5-19 Obrestad PP2; 

Klubben har avtalefestet landing på midtstykke mellom fyret og det vanlige landingsjordet i havna. 
Har også fått ny start som er egnet for PP2. Det betyr at det er forsvarlig for PP2 å fly der under 
veiledning av instruktør.  

Aksjon: Be fagsjef beslutte og styret oppdaterer flystedsinfo på klubbsidene - Anders 

Sak 3/5-19 Forberedelse årsmøte Valginnspill;  

Speed/mini-ving – Nils Jørgen Pasenau Lyngnes  

Aksjon- kontakte Asbjørn for å høre om prosessen/spørre ut på Facebook – Eirik B 

Sak 4/519 Klubbtur - orientering;   

Planlegging av tur til Makedonia- Krusjevo: Booke på Termikk & Rotor tur – klubben får prioritet. Ca 
8000 kr for alt uten flybillett, middag og drikke. Gå ut med flere alternativer via FB gruppen.  

Aksjon: Legge ut info og alternativer på FB- Eirik S 

Sak 5/5-19 T-skjorter – orientering;  

Bestilt skjorter for 6250. De fleste har betalt – ta med overskytende skjorter på årsmøtet.  

Skjortene hentes i Recycle Stavanger – Adresse Klinkeberggt 18 (1030-1630; 1200-1500).  

Aksjon: Legge ut informasjon på FB og purre de som ikke har betalt – Eirik S  

Sak 6/5-19 Sikring av klubbhus Gjesdal;  

Det er utfordringer med den elektroniske låsen. Låsen er følsom for endringer i dørrammen som 
følge av fuktighetsendringer med årstid. Har vært tilfeller der døren finnes ulåst og der døren har 
stått helt åpen. Styret beslutter å skifte tilbake til vanlig lås med kodet nøkkelboks . 

Aksjon: Anders snakker med Eivind. Eirik B orienterer Asbjørn om endringen. Legge ut informasjon 
om at brukere må sjekke at låsen aktiveres inntil lås er skiftet.  



Sak 7/5-19 Dugnad;  

Gå gjennom dugnadslite og sende ut regning  

Aksjon Anders og Eirik B – Styret beslutter at de som har betalt for gresset slipper dugnadsavgift.  

 

Sak 8/5-19 Diskusjon av kontingent 

Kontingent for 2020 oppjustert til kr 500 iht årsmøtevedtak. Etter diskusjon om pris på 
støttemedlemskap besluttet  styret å sette prisen til kr 250. Endringene er lagt inn i Klubbadmin for 
2020 

Sak 9/5-19 Økonomi 

Klubben har nå fått VIPPS – venter på kontokode 

Vin innkjøpt til Svein Gunnar Idland 

Vinflasker og konfekt kjøpt inn til Elin ifm meteorologikveld 

Sak 10/5-19 Årsmøte 2020 

Årsmøte settes til torsdag 20 februar 

Styremøte uke 4 i januar – 23 januar.  

Aksjon – Eirik B lager et tidsløp for forberedelser 

 

Aksjonsliste 

Saksnr Aksjon Ansvarlig Status/kommentar 
02/5-19 Be fagsjef beslutte og styret oppdaterer 

flystedsinfo på klubbsidene  
Anders  

03/5-19 kontakte Asbjørn for å høre om 
prosessen for valg/spørre om interesse 
på Facebook 

Eirik B  

04/5-19 Klubbtur: Legge ut info og alternativer 
på FB 

Eirik S Gjort 

05/5-19 T-skjorter: Legge ut informasjon på FB 
om hentingog purre de som ikke har 
betalt 

Eirik S Gjort 

06/5-19 Sikring klubbhus 
Bytte lås – snakke med Eivind 

Anders  

06/5-19 Sikring klubbhus – bytt lås – orientere 
Asbjørn 

Eirik B  

07/5-19 Dugnad – sende ut faktura Anders Eirik B setter opp liste 
19/5-19 Årsmøte – lage tidsplan iht vedtekter Eirik B  
    
 Sjekke med Asbjørn om innkjøp av 

måler 
Søknad om støtte til seksjonsstyret – 
sjekke med Trond 

Eirik S Gjort 



09/3-19 Oppdatere risikovurdering for alle 
flysteder i klubben 

Jostein  Oppgaven fordeles på flere erfarne 
piloter. Risikovurderingene legges på 
Flightlog 

08/3-19 Planlegge – organisere dugnad for 
forbedring av start på Gjesdal 

Eirik B Spørre Asbjørn om han vil organisere 
– Gjort 

06/3-19 Følge opp mulighet for avtale med 
grunneier om landing nede  ved Pilå 

Anders  Gjort 

08/2-19 Følge opp utvikling på Dalsnuten  Lars/Jostein Bevegelse i saken – se FB – håper å 
ha klar ny tillatelse i mai. Viktig å få 
speedpilotene i  til å følge nye regler   

08/2-19 Oppdatere historikk på flysteder på 
webside 

Asbjørn/Eiri
k B 

Ikke påbegynt – på vent til i høst 

08/2-19 
07/3-19 

Forenkle og kommunisere flyreglene på 
Gjesdal 

Eirik B lager 
tekst 
Anders lager 
skilt 
Eirik S 
laminerer 

Frist 15 mai. Lager utkast – Asbjørn 
tar QA 

08/2-19 Kjøpe ny kulegrill til klubbhuset Anders Gjort og utprøvd 
08/2-19 Organisere/innkalle til dugnad veien på 

Øksanuten 
Asbjørn Gjort.  

08/2-19 Organisere/innkalle til dugnad hos 
Idland 

Eirik B Dugnad utørt. Dugnadsliste 
oppdateres.  

08/2-19 Sette opp dugnadsliste Eirik S Gjort 
08/2-19 Sende revisjonsrapport Eirik 

S/Jostein 
Gjort 

08/2-19 Lage oversikt over 
instruktørkompetanser på 
hjemmesidene   
Oppdatere styreinformasjon på 
hjemmesiden 

Eirik 
B/Jostein 
 
 
Eirik S 

 

6/2-19 Påmelding luftsportsting og 
seksjonsårsmøte 

Eirik S Fullført 

7/2-19 Sende søknad om driftstilskudd Eirik og Eirik Gjort 
2/2-19 Søke momsrefusjon – vei Gjesdal Anders  
2/2-19 Registrerer nye styremedlemmer i 

Klubbadmin 
Jostein  Gjort 

5/19 Undersøke mulighet for klubbtur til 
Bygland 2019 

Anders/Jost
ein 

Amund anbefaler august/første 
halvdel september.  Vi må sette en 
dato så snart som mulig.  

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/ Eirik/Asbjør
n/Anders 

Gjøres av nytt styre 

2/19 Følge opp betaling av domenenavn 
innen frist 

Anders Gmailboxen – status?? 

 


