
Styremøte 30/8-2012
Tilstede : Tore, Brynhild Jorid, Dag-Steinar

Sak 1. Godkjenning av referat fra styremøtet 11/7.
Referat godkjent.

Sak 2. NM/NC akro
Rolf Arne Borgen(Nidaros) og  Brynhild Jorid har en ide om å arrangere NC akro,akro kurs og sikkerhetskurs i 
Selbu i uken før DOWNTEAM challenge 2013(siste helg i juli). Arrangementet skal ikke medføre noen 
økonomisk belastning for klubben og medlemmene kan hjelpe til på frivillig basis. Alt arbeide med planlegging 
og opp mot Avinor skal foregå i regi av en gruppe frivillge sammensatt av Rolf Arne og  Brynhild Jorid. Høsten 
blir brukt til forarbeidet. Arangementet kan gi fordeler for klubben for klubben vår men det er også en risiko 
med hensyn på været.

Vedtak:
Vi må få en plan før vi kan bestemme om hvordan vi skal delta og om vi skal anbefale vår medlemmer å 
delta .

Sak 3. Vedlikehold av Instruktørlisenser
Vedtak:

Faglig leder annbefaler å sende Erik Veie-Rossvoll på Instruktør kurs. Styret er enig i dette. Tore søker 
utsettelse på instruktørseminaret ett år.

Sak 4. Snøskuter
Vedtak:

Vi søker om å få bruke snøskuter fra 1/1 - 30/4 for 5 år fremmover med fritak for 
søndagsbegrensningen vi hadde i år. Vi søker for kursing generelt ikke bare grunnkurs. For andre kurs 
må vi også ta en kursavgift.

Sak 5. Klubbkveld med Werner Johannessen
Werner kommer med fly 17:20. Møtet starter kl. 18. Han drar med fly 20:40 slik at vi må fortsette med fri 
diskusjon og eventuell visning av video etter han har dratt. 
Vedtak:

Brynhild Jorid sørger for en gave til Werner (Vin ?). Det severes kaffe/vann under møtet. 

Sak 6. Høring om ny kontrollsone fra Avinor
Vi har fått informasjon fra Avinor om en reduksjon av kontrollsonen rundt Værnes. Tore har også besøkt tårnet 
og fått informasjon om at ny TMA vil komme i januar neste år.
Vedtak:

Vi gir en høringsutalelse til Avinor om at endringen i kontrollsonen ikke har noe innvirkning på vår 
aktivitet men at en endring av TMA kan ha det.

Sak 7. Fårikålfest
Fårikålfest holdes lørdag 27/10 kl. 19:00 på klubbhuset. Pris 200,-
Festkomite : Tore, Erik og Mariann. Påmelding på hjemmesiden.

Sak 8. Opprydning i utstyr
Vedtak:

Vi gjør dette samtidig som sikkerhetsdagen (Styremøte 11/7 sak 4)

Sak 9. Utelandingsgebyr
Noen har tømt boksen for utelandingsgebyr.
Vedtak:

Vi endrer feste av låsen på boksen slik at det ikke er mulig å stikke hånden inn.



Sak 10. Forbredelser til årsmøte 2013
Leder og kasserer er på valg. Valgkomiteen består av Morten og Mariann. Morten er ikke aktiv lengre.
Vedtak:

Vi spør Svein Håvard om han kan erstatte Morten i valgkomiteen.

Neste Styremøte :
15/10 – 2012 kl. 19:00

Møtet er hevet.
Referent: Dag-Steinar Johnsen


