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BMFK  
 

PROTOKOLL FOR ÅRSMØTE 2015  
 

Dato:  26.02.15 kl. 18.00 – 20.00 

Sted: Telemarksvingen, kafeteria. Møterom i det lille kafeteriaområdet. 

 

Deltakere: Ragnar, Kenneth, Rune, Frank Magne, Frank Rymill, Ole Andreas, Bjørn 

Arvid, Kjetil, Gunnar, Hans Inge, Runar Skoglund, Magnus, Ivar, Sven Erik.   

Forfall:  36 medlemmer. 

 

Saksliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkallingen og sakslisten. 

3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å 

underskrive protokollen. 

4. Årsberetning. 

5. Regnskap. 

6. Innkommende forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent 

8. Budsjett. 

9. Organisasjonsplan. 

10. Valg 
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Sak Informasjon / Konklusjon / Oppfølging   

1 Lederen, Hans Inge Gudmundsen ønsket velkommen til BMFKs 

årsmøte 2015. Det var 14 stemmeberettigede på årsmøtet. 

 

2 Innkalling og sakliste ble godkjent.  

3 Som dirigent/ordstyrer ble leder Hans Inge enstemmig valgt.  

 

Som referent ble Ole A. Aas-Hanssen enstemmig valgt. 

 

Til å skriv under protokollen ble Runar Skoglund Larsen og 

Kjetil Bjørntvedt enstemmig valgt.  

 

4 Hans Inge leste opp årsberetningen. Årsberetningen ble 

godkjent.  

Vedlegg 1 

5 Kenneth, kasserer, gjennomgikk regnskapet som var revidert 

av Bjørn Saltboden og Kjetil Bjørntvedt. Regnskapet for 2014 

ble enstemmig  godkjent. 

Vedlegg 2 

6 Det var kommet inn to forslag et fra Rolf Leiro og et fra 

styret. 

 
1. Forslag fra Rolv Leirro: 

  

Jeg synes at klubben skal ha flere arrangementer - en terminliste basert 

på dette. 

  

Rolv Leirro 

Styrets innstilling: 

 18-19 april 2015 planlegger styret å arrangere åpen dag på stripa. 

 Klubbkvelder hver torsdag kl. 18:00. 

 Vannflyging/flotørflyging på Stokkevannet 

 

Åpen dag: 

Hans Inge mente vi skulle forsøke å få «Åpen dag» inn i Bamble bladet. Og 

kanskje også i avisene. Han sa at det ble tatt med ca. 20 flyers som hadde blitt 

lagt ut på messa 21-22 februar.  

 

Klubbkvelder: 

Starter i mai. 

 

Vannflyging/flotørflyging: 

Frank Magne mente at kanskje det var mulig å samarbeide med andre om 

tilrettelegging av flytebrygge på Stokkevannet.  

Vedlegg 3 
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Rune har, for noen år siden, snakket med grunneieren om det var mulig å bruke 

samme området som vi bruker på vinteren til å fly vannfly om sommeren. Det 

hadde grunneieren vært positiv til. 

Ivar foreslo å arrangere vannflyging på Hellestvedtvannet ved Herre. Det er bra 

forhold for det der, men det må brukes båt for å komme opp til den egnede 

odden. Styret vil prøve å få til en gruppe som kan tilrettelegge. 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

 
2. Forslag fra Styret. 

 
For å få mer fornuftig overlapp i styret, foreslår styret å forlenge en av 

styremedlemmenes periode med et år, slik at valg av styremedlem ikke blir 

samtidig. 

Det samme gjelder for valgkomiteen og revisorene. 

Styrets forslag til vedtak: 

 Begge styremedlemmene har sagt seg villig til å bli valgt til 2 nye år 

fra 2015 til 2017. En velges. 

 For valgkomiteen har Torbjørn sagt seg villig til å bli valgt for 2 nye 

år fra 2015 til 2017. 

 For revisorene er ingen foreløpig blitt spurt. 

Vedtak: 

Enstemmig vedtatt 

7 Det ble vedtatt at medlemskontingenten blir uforandret i 

2015. 

Vedlegg 4 

8 Budsjettet for 2014 ble enstemmig vedtatt. Vedlegg 5 

9 En organisasjonsplan ble lagt frem der hovedsaken var at de 

som ble stemt inn i verv ble stemt inn for 2 år. Det ble lagt til 

at formannen skulle ha dobbeltstemme, og det ble vedtatt at 

«Varemedlem» skulle erstattes med «Styremedlem» 

Vedlegg 6 

10 Valget til styret ble enstemmig valgt etter innstillingen fra 

valgkomiteen: 

Leder:  Hans Inge Gudmundsen. (Ikke på valg/valgt 

                             2014) 

Nestleder:  Ivar Olaesen. (På valg/tar gjenvalg) 

Sekretær:  Ole Andreas Aas-Hanssen. (Ikke på valg/  

                              valgt 2014) 

Kasserer:  Kenneth Thommesen. (På valg/tar gjenvalg) 

Styremedlem: Rune Slåtta. (Ikke på valg/valgt 2014/tar   
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                             et ekstra år til 2017) 

Styremedlem: Frank Magne Andersen. (Ikke på valg/valgt 

                             2014)  

 

Revisor:  Bjørn Karlsen Saltboden. (Ikke på valg/valgt 

                             2014 

                             Kjetil Bjørntvedt. (Ikke på valg/valgt  

                             2014/tar et ekstra år til 2017) 

 

Valgt til valgkomite ble enstemmig valgt etter styrets 

innstilling:  

Torbjørn Abrahamsen     Leder (Ikke på valg/valgt  

                                       2014/tar et ekstra år til 2017) 

Gunnar Frøvold          Medlem (Ikke på valg/valgt  

                                       2014) 

Runar Larsen             Medlem (Ikke på valg/valgt  

                                       2014) 

  
Referent:  Ole Andreas  

 

Protokollen ble undertegnet av de valgte medlemmene: 

 

Telemarkssvingen kafeteria, Stathelle den 26. februar 2015. 

 

 

 

 

Runar Skoglund Larsen                                                       Kjetil Bjørntvedt 

           (sign.)                    (sign.) 

 

 

6 Vedlegg
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Vedlegg 1 
 
 

ÅRSBERETNING 
 
 

Bamble Modell Fly Klubb 
 
 
 
 
 
 

2014 



02.03.2015             side 6 av 13 

 
 

Styrets sammensetning. 
Leder:      Hans Inge Gudmundsen. 
Nestleder:      Ivar Olaesen. 
Sekretær+Webmaster:   Ole Andreas Aas-Hanssen. 
Kasserer:      Kenneth Thommesen. 
Styremedlem:     Frank Magne Andersen. 
Styremedlem:     Rune Slåtta. 
Valgkomite:     Gunnar Frøvold. 
       Runar Larsen. 
       Torbjørn Abrahamsen 
Revisorer: Bjørn Karlsen Saltboden. 

Kjetil Bjørntvedt. 
 

Styrets arbeid. 

 
Det har blitt avholdt 5 styremøter i 2014. Møtereferatene ligger på 
hjemmesiden. 
Noen av sakene som styret har jobbet med er: vedlikehold av stripa, 
innkjøp av plenlufter, planlegge dugnader, innkjøp av kontainer til å 
ha gressklipper og div. utstyr i, hobbymesse og drift av klubben. 
 

Aktivitet. 

 

Det har i 2014 vært middels aktivitet på Svartorkjerr. Isen på 
Stokkevannet var flybar i starten på året, men ikke på slutten. 
Det ble kjøpt inn en plenlufter for å få bort en del av mosen på 
stripa. Det var effektivt og medlemmene stillte til dugnad når vi 
sendte ut mail om det. Den nyinnkjøpte plenlufteren var effektiv så 
lenge den var i orden. Men det var ikke så lenge. Et drivhjul ble 
raskt slitt og maskinen ble ubrukelig. Drivhjul ble skiftet og vi kalte 
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inn til ny dugnad, men så stoppet den igjen av samme grunn. Vi fikk, 
til slutt, bytte maskinen og da gikk det greit. 
Noen av medlemmene annonserte klubbkveld med grill. Det 
begynte med litt laber interesse, men tok seg opp etter hvert og 
endte med en riktig koselig klubbkveld på stripa. 
Klubben deltok og hadde fin stand på hobbymessa i november i 
Skjærgårdshallen. Mange fine bilder er lagt ut på Facebook. 
2014 ble Svartorkjerr igjen besøkt av tjuver. Ladeopplegget ble 
stjålet: først batteriene og laderegulatoren for solcellepanelet inne i 
klubbhuset. Døren ble brutt opp. To Dager senere kom tjuvene 
tilbake og klippet løs og tok med seg solcellepanelet på taket og 
ladestasjonen som stod ute.  
Noen dager senere kjørte Frank tilfeldig forbi og så en varebil med 
henger på vei ned til Svartorkjerr. Frank reiste ned for å sjekke hva 
de skulle, men da de oppdaget Frankt, kjørte de i vill fart med Frank 
på Hjul etter. De tok av ved Lasses og ned gamleveien til Stathelle 
og forsvant opp mellom noen boligfelt. Frank måtte slippe dem, men 
fikk tatt bilnummer på bil og henger. Regner med at det da var 
gressklipperen de var ute etter den dagen? Saken ble anmeldt til 
Politiet, men er henlagt.  
Gressklipperen ble flyttet til en tryggere plass, for ikke å bli frastjålet 
den også. Men det ble tungvint for klippegjengen å hente klipperen 
hver gang stripa skulle klippes. 
Styret besluttet å gå til innkjøp av en kontainer til å ha klipper + div. 
utstyr i på en tryggere måte. Den ble kjøpt inn via finn.no og fraktet 
fra Larvik til Svartorkjerr. Kontaineren ble satt ned på jordet og 
bonden som vi leier området av, kom og løftet den på plass. 
Dugnadsgjengen måtte rydde først for at bilen kunne kjøre inn til 
parkeringsplassen, og deretter ordne med plassen der kontaineren 
skulle plasseres. Det må også lages en kjørerampe for å kunne 
kjøre gressklipperen inn. 
Hjemmesiden ble plutselig borte en dag og grunnen var manglende 
betaling til webhotellet og domene. Eierskifte ble, etter mye om og 



02.03.2015             side 8 av 13 

men, klargjort og nå er domene oppe å kjører. Heldigvis hadde vi 
backup av det meste av innholdet. Ny hjemmeside er under arbeid. 
 
Medlemstall 
 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner      0 

Menn   1 2 45 48 

Totalt   1 2 45 48 

 
 
Medlemmsutvikling 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Kvinner        

Menn   52 50 48 

Totalt   52 50 48 

 
 
 
Med hilsen Bamble Modell Fly Klubb 
Ole A. Aas-Hanssen (Sekretær) 
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Vedlegg 2 
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Vedlegg 3 
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Vedlegg 4 
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Vedlegg 5 
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Vedlegg 6 

 

 


