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BMFK 
 

REFERAT ÅRSMØTE 2014  
 
Dato:  20.02.14 kl. 18.00 – 20.00 
Sted: Telemarksvingen, kafeteria. Møterom i kjelleren 
 
Deltakere: Ragnar, Kenneth, Rune, Frank, Ole Andreas, Torbjørn, Bjørn Arvid, Kjetil, 

Gunnar, Hans Inge, Tom Runar,  Kenneth Iversen, Runar, Rolv, Tom,  
Oddvar,  

Forfall:  34 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 

11. Eventuelt 

 
 



23.02.2014             side 2 av 8 
 
Sak Informasjon / Konklusjon / Oppfølging   

1 Formannen, Ragnar Melfald ønsket velkommen til BMFKs 
årsmøte 2014. Det var 17 stemmeberettigede på årsmøtet. 

 

2 Innkalling og sakliste ble godkjent.  
3 Som dirigent/ordstyrer ble Rune Slåtta enstemmig valgt.  

 
Som referent ble Ole A. Aas-Hanssen enstemmig valgt. 
 
Til å skriv under protokollen ble Torbjørn Abrahamsen og Ivar 
Olavesen enstemmig valgt.  

 

4 Rune leste opp årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent.  Vedlegg 1 
5 Kenneth, kasserer, gjennomgikk regnskapet som var revidert 

av Bjørn Saltboden. Regnskapet for 2013 ble enstemmig  
godkjent. 

Vedlegg 2 

6 Det var kommet inn et forslag fra Kjetil Bjørntvedt. Det var 
forslag om det kunne tillates å brøyte på stripa om vinteren 
for å kunne drive hobbyen hele året. Forslaget og styrets 
innstilling, som var at årsmøtet skulle stemme over saken, 
ligger i sakspapirene. 
Det ble diskutert rundt saken og mange synspunkter kom frem: 

 Mange var redd for at isbrann skulle ødelegge stripa. 
 Problemene med isbrann kunne reduseres hvis vi strødde 

på sand om våren.  
 Ved å brøyte stripa, er det ok å fly, men må være 

forsiktig med å gå der når det blir bløtt/fuktig. 
 Hvis det blir isbrann, så blir det brunt gress, men det vil 

antageligvis kunne rettes på i ettertid. 
 Alle måtte bidra til å rette opp event. skader som kunne 

oppstå. 
 Hvis det ikke er is på Stokkevannet, så kan 

brøytekostnadene brukes til Svartorkjerr istedenfor til 
Stokkevannet. 

Det ble gjort en avstemning ved håndsopprekking, og vedtatt 
15 mot 1 stemme, tillatelse til å brøyte stripa. 

Vedlegg 3 

7 Det ble vedtatt at medlemskontingenten blir uforandret i 
2014. 
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8 Budsjettet for 2014 ble enstemmig vedtatt. Vedlegg 4 
9 En organisasjonsplan ble lagt frem der hovedsaken var at de 

som ble stemt inn i verv ble stemt inn for 2 år.  
 

10 Valget til styret ble enstemmig valgt etter innstillingen fra 
valgkomiteen: 
Leder:  Hans Inge Gudmundsen. (Ny 2014) 
Nestleder:  Ivar Olaesen. (Ikke på valg/Valgt 2013) 
Sekretær:  Ole Andreas Aas-Hanssen. (På valg/tar  
                              gjenvalg) 
Kasserer:  Kenneth Thommesen. (Ikke på valg/Valgt 
2013) 
Styremedlem: Rune Slåtta. (På valg/tar gjenvalg) 
Styremedlem: Frank Magne Andersen. (På valg/tar 
gjenvalg)  
 
Revisor:  Bjørn Karlsen Saltboden. 
                              Kjetil Bjørntvedt. 
 
Valgt til valgkomite ble enstemmig valgt etter styrets 
innstilling:  
Gunnar Frøvold  Leder 
Runar Larsen             Medlem 
Torbjørn Abrahamsen     Varamedelm 
  

 

11 Årsmøtet ble avsluttet og det var et par punkter under 
eventuelt: 
 Noen følte at det var bare elektrofly og helikopter som 

gjaldt nå om dagen. Og at fuelfly ble en smule  
”uglesett” 

o Det var unison enighet om at dette ikke skulle 
forkomme! Alle var velkomne med både fuel og 
elektroutstyr. 

 Frank og Ole presenterte  et ”tankespinn” som dreide 
seg om muligheter for et felles RC-senter på Lanner 
mellom Porsgrunn og Langgangen. 

 

Referent:  Ole Andreas  
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Protokollen ble undertegnet etter renskrivning av de valgte medlemmene: 
 
Telemarkssvingen kafeteria, den 20. februar 2014. 
 
Torbjørn Abrahamsen                                                           Ivar Olavesen  
           (sign.)                    (sign.) 
 
4 Vedlegg
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Vedlegg 1 

ÅRSBERETNING 2014 
Styret har i 2013 bestått av: 
Ragnar Melfald   Leder 
Ivar Olaesen    Nestleder 
Kenneth Thommesen  Kasserer 
Ole Andreas Aas-Hanssen Sekretær og Webmaster 
Frank Magne Andersen  Styremedlem 
Rune Slåtta    Styremedlem 
 
Klubben hadde 50 medlemmer pr. 31.12. Dette er 3 mindre enn i 
2012. 
Det har blitt avholdt 4 styremøter i 2013. Møtereferat er lagt ut på 
hjemmesiden. 
Aktiviteter: 
Det har i 2013 vært mye aktivitet på Svartorkjerr. Det har hittil ikke 
vært trygg is på Stokkevannet, så det har ikke vært aktivitet der. 
Men snøen kom sent og aktiviteten kunne opprettholdes på 
Svartorkjerr. Når snøen kom, freste helikopterfolket en helipad på 
stripa og dermed kunne i hvert fall denne aktiviteten fortsette.  
Dugnad: 
Det har vært et par dugnader, gjødsling av stripa, rydding i 
klubbhuset og rundt i uteområdet. Det har også blitt kuttet bort siv 
og kvister der vi går ut på isen på Stokkevannet. 
Styret påtok seg å klippe stripa ukentlig. Det ble laget en turnusliste 
som ble fulgt. 
Andre aktiviteter: 

 Det har også i år vært arrangert ferdighetskurs. 5 medlemmer 
har utført teoridelen og skal bare ta praksisdelen.  

 
 
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 

 


	BMFK
	REFERAT ÅRSMØTE 2014 

