
Referat årsmøte Stord Flyklubb 03.04.2022 

Sted: Stord Flyplass 

Tid: Søndag 03.April 2022 kl 12:30 

Deltagere: 19 berettigede medlemmer 

1) Godkjenning av innkalling og sakliste, 

a. Skrivefeil på sak 5, korrigeres, elles godkjent 

 

2) Val av møteleder og 2 representanter til å skrive under møteboka, 

a. Claudia og Freddy – godkjent 

 

3) Regnskap 2021 godkjent 

a. Gjennomgått hovedlinjen i regnskap, med 18.697 i pluss i 2021. - godkjent 

Revisorer: Øystein Vik og Knut Helge Alvsvåg. 

Regnskap 2021, Skoling føres gjennom klubben 

- Leie av fly økes ifm. kostnadsøkningene som har vært til 700 kr. for andelseiere, 

1200 kr. for ikke andelseiere og 1500 kr. for skoling. 

 

4) Fastsette kontingent for 2023 

a. Fortsetter uforandret i 2022. – godkjent 

 

5) Fastsette hangarleie 2023, Kr 600 pr mnd i 2022 

a. Fortsetter uforandret – godkjent 

 

6) Fastsette pris for overnatting klubbhuset, 

a. Fortsetter uforandret – godkjent 

 

7) Valg av styre : styret i 2022 

a. Nytt styre godkjent ved akklamasjon 

 

Valg komite: Sigurd Brattetveit og Kjetil Almås 

Formann: Jon Kristian Tisthamar -> gjenvalgt for 2022 

Ronny Skaar – Nyvalg -> Claudia for 2022/2023 

Bård Ivar Bru – til og med 2022 



Freddy Sporsheim – Nyvalg -> gjenvalgt for 2022/2023 

Agnar Bondhus – Nyvalg -> gjenvalgt for 2022/2023 

 

Revisorer for 2022: Alsaker og Aksdal 

Valgkomite for 2022: Uendret 

 

8) Dugnad for medlemmer 2022 

a. Vedlikehold klubbhus. 

i. Malte huset i 2021, trengs høytrykkspyling av hangarer i løpet av året. 

Resten av malingen hadde vært kjekt å få gjort før åpen flydag 7. mai. Må 

vaskes med soppvask først. Tony tar ansvar for dette.  

b. Vedlikehold hangar ( vask og rydding i hangar – Flyeiere) 

i.  

c. Vedlikehold uteområde. 

d. Forslag er at styret setter opp en liste og publiserer denne på web, og sender denne 

til medlemmene. Oppfordrer også de som skal stille på dugnad legger dette ut på FB, 

sånn at andre kan stille også. 

9) Innkomne saker: 

a. Simulator – kan det bidra til økt aktivitet og rekruttering – ikke vedtatt 

 

 

 

 

 

Godkjent signatur på original 

 
Claudia Kruber 

Godkjent signatur på original 

 
Freddy Sporsheim 

 

  



Gjennomgang fra Sigurd vedrørende Luftsportens dag 7. – 8. Mai 

- Markedsføring 

- Opplegg 

- Modellflyklubb / paragliderklubb 

- Bruk elflyet for alt det er verdt 

- Sjekke om Antonov AN-2 er tilgjengelig? 

- Vi kommer til å trenge funksjonærer, og vi trenger at flyeiere stiller frem flyene 

sine 

 

11. juni så har Stord Flyplass åpen dag: Få rekruttert piloter, rundflyging osv. – Krasjer med Sola 

Flyshow 


