
ÅRSMØTE LISTA FLYKLUBB 2011

Dato: 26. juni 2011

Sted: Klubbhuset, Lista Flyklubb

Saksliste:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
2. Året i revy. Hva er oppnådd hittil.
3. Valg av styre. 
4. Valg av valgkomite.
5. Årsrapport.
6. Årsregnskap.
7. Eventuelt. 

Referat:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Enstemmig godkjent.  
Møtestyrer: Leder Philip Evanger.

2. Året i revy. Klubbleder Philip Evanger åpnet møtet med en gjennomgang av 
klubbens virke fra stiftelsen; 2. mai 2010 frem til 26. juni 2011. Det ble 
konstatert at vi i løpet av kort tid har blitt en solid flyklubb, med eget klubbhus, 
egne hangarer, mange fly og flere godkjente instruktører. God innsats!

3. Valg av styre. Følgende styre ble valgt inn på årsmøte: 
• Kasserer:              Bjørn Pedersen
• Sekretær:              Sigve Jensen
• Nestleder:             Andy Hogg
• Leder:                   Philip Evanger    (valgt for to år)
• Styremedlem 1:    Bjørn Arne Skeime
• Styremedlem 2:    Ole Jørgen Løvland
• Vara 1:                  Edwin Sandnes
• Vara 2:                  Jan Skjoldal

           Samtlige er valgt inn for ett år, med unntak av leder, som er valgt for to år.
           Styremedlemmer har møteplikt. Varamedlemmer har møterett, ikke plikt.

4. Valgkomite. Styret fikk mandat til å utnevne valgkomite.



5. Årsrapport. Årsrapporten er utarbeidet av leder Philip Evanger. Samtlige 
deltakere fikk denne utdelt på årsmøte. Forfatter gikk gjennom punktvis.
Vi opplyser om at rapporten finnes i sin helhet i dokumentarkivet på 
klubbhuset. Vi vil her opplyse om klubbens skolefunksjoner og verv:

           Lista flyklubb er medlem i NIF og NLF. Vi har skolestatus, og skoler aktivt på 
 tre-akse mikrofly. Skolens verv og funksjoner er som følger:

• Skolesjef & Operativ leder:   Ole Jørgen Løvland
• Flytryggingsleder:                  Edwin Sandnes
• Teknisk leder:                         Andy Hogg
• Miljøansvarlig:                       Jan Skjoldal

Ovenstående verv er for to år, med mulighet for forlengelse.

          Vi har følgende instruktører pr. Juni 2011

• Instruktør IK1:                       Ole Jørgen Løvland
• Instruktør IK3:                       Bjørn Arne Skeime
• Instruktør IK3:                       Philip Evanger

6. Årsregnskap. Årsregnskapet ble ikke lagt frem, årsaken er at regnskapet ikke 
ble levert til styret. Nyvalgt kasserer har sagt seg villig til å rydde opp i dette.

7. Eventuelt.

• Skolepriser. Skolepriser avgjøres av styret ved første styremøte etter årsmøte.
Styret setter opp en oversikt over priser og opplegg på skoling, enten skolingen 
gjøres på eget eller skolens fly.

• Refusjon av bensinavgift. Bjørn Arne Skeime håndterer dette årlig. Den 
enkelte flyeier må selv skaffe seg kort/kvitteringer samt sporingsrutine for 
medgått drivstoff. Vi kommer tilbake med mer info når dette skal gjøres opp.

• Teknisk perm. Teknisk leder Andy Hogg må få teknisk perm evt. kopi til 
samtlige fly i klubben. Den enkelte flyeier tar kontakt med Andy.

                         
Referent:   Sigve Jensen, sekretær

                                 



    


