
 

BMFK 
 

REFERAT STYREMØTE  
 

Dato:  29.01.15 kl. 18.00 – 21.00 

Sted: Telemarksvingen, kafeteria 

 

Deltakere: Hans Inge, Rune, Frank, Ole Andreas, Ivar, Kenneth 

Forfall:  

 

Saksliste: 1. Godkjennelse av forrige møtereferat. 

2. Planlegge årsmøte. 

3.  Forslag fra styret til årsmøtet. 

4. Dugnad. 

5. Hobbymesse i Skjærgårdshallen 21-22/2-15. 

6. Rekruttering av nye medlemmer. 

7. Eventuelt. 

Sak Informasjon / Konklusjon / Oppfølging Ansv. / Frist 

1.  Ble ikke tatt opp.   

2. Dato for årsmøte ble fastsatt til torsdag 26.02 i kjelleren på 

Telemarkssvingen. 

 Sende innkalling til årsmøte innen 01.02. 

 Forslag fra medlemmene må være styret i hende innen 12.02 

 Valgkomiteen v/Gunnar Frøvold må sjekke at de som er på valg, 

enten tar gjenvalg eller må komiteen skaffe nye kandidater. 

Sende mail til valgkomiteen. 

 I årsberetningen tas med: styrets sammensetning, antall 

styremøter, dugnader, kontainer, innbrudd, plenlufter, 

sikkerhetsnett, døra til klubbhuset, medium aktivitet, 

hobbymesse i november, ikke is på Stokkevannet, flykveld med 

grill ble via Facebook annonsert av noen ivrige medlemmer. Det 

begynte med litt laber interesse, men tok seg opp etter hvert og 

endte med en riktig koselig klubbkveld på stripa. 

 De som er på valg i styret (2 stk.) har signalisert at de tar 

gjenvalg. 

 Kalle inn til nytt styremøte for detaljplanlegging og behandle 

event. innkommende forslag. 19.02 

 

 

Ole 

 

 

 

Ole 

Ole 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole 

3. 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. 

  

 

 



 
4. Dugnad til våren, nærmere bestemt 22.04: 

 Rydde skog og kratt på nordsiden av stripen 

 Kjørerampe fra kontainer som gressklipperen kan kjøre på. 

o Hans Inge skal kjøpe inn nødvendige matrialer 

 Døra til kontainer må skiftes gummipakninger på. 

 Døra til klubbhuset må fixes. 

o Hans Inge har fått tak i en ny dør. 

 Stripa må gjødsles. 

o Sjekke om det er mulig å få kjøpt gjødsel noe billigere 

gjennom en bonde. 

Det vil bli et styremøte som dette blir planlagt mer i detalj. Innkalleer 

 

Frank 

Hans Inge 

 

Rune/Ole 

Hans Inge/Ivar 

 

Ivar/Ole 

Ole 

 

Ole 

5. Melde på klubben til hobbymesse i Skjærgårdshallen, Langesund 21-

22.02. Mange har meldt sin interesse å hjelpe til med BMFK-standen. 

 Markedsføre klubben med å forberede en flyer med «Åpen dag i 

mai på Svartorkjerr. 

o  Hans Inge snakker med Rolv om å få laget flyers. 

 Sjekke om mulighet for å få laget en banner med klubbnavn og 

logo og kanskje noen beachflagg. 
 

Hans Inge 

6. Medlemstallet er nå 49. Det er ønske om å gjøre noen fremstøt for å få 

flere medlemmer. Kanskje vi bør starte opp, som for et par år siden, et 

fly- byggerkurs. Alle oppfordres til å komme med ideer!  

Alle 

7. NLF har sendt ut følgende mail: 

Har du lyst til å bidra til Modellflysekjonens arbeid i årene framover? Vil du ha 
muligheten til å påvirke? Nå kan du melde din interesse som tillitsvalgt i 
Modellflyseksjonens styre, eller komiteer og utvalg. Eller kjenner du kanskje 
noen som egner seg? Forslag og innspill til valgkomiteen kan sendes til leder 
av valgkomiteen, Audun Thinn: audunthinn@gmail.com 
  
Iht. NLFs lov skal minst ett ordinært medlem av Seksjonsstyret være 18-25 år, 
og kvinner oppfordres til å melde sin interesse. 
  
Send ditt forslag til kandidater via din klubb INNEN 20. FEBRUAR. Det er lov 
å foreslå seg selv. Valgkomiteen tar kontakt med aktuelle kandidater, og lager 
en skriftlig innstilling til Seksjonsmøtet som foretar valg 21. mars. 
  
Med vennlig hilsen 
Jon Gunnar Wold 
Fagsjef/avdelingsleder Modellflyseksjonen 
Norges Luftsportforbund 

 
Styret har vurdert dette, og etter avstemning, ble det vedtatt og ikke 

sende forslag til kandidater fra klubben. 

 

Referent:  Ole Andreas 

 

mailto:audunthinn@gmail.com

