Referat fra Styremøte Oppdal Flyklubb.
Sted: Fagerhaug
Dato: 21.08.2016
Tilstede
Erlend Eithun
Steinar
Roald
Anders Nonstad
Jostein Losen

Fravær
Jørn Flotten
Otto Vollan, se nedenfor
Odd Nyberg, se nedenfor

Saker:
1. Drifta på flyplassen.
I etterkant av møte den 18.07.2016 signaliserte Otto at han på sikt ønsket å redusere
sine formelle verv i klubben, selv om han vil fortsette sin tilstedeværelse og aktivitet til
beste for klubben.
Styret er innforstått med dette, men har i samråd med Otto kommet frem til følgende
modifikasjoner for å sikre fortsatt høy kvalitet under utøvelse av klubbens verv:
•
•

Otto møter ikke lenger som fast styremedlem, men har som kasserer møterett
men ikke møteplikt i styret.
Otto fortsetter som operativ leder i klubben inntil videre. Styret finner denne
løsningen å være god og vil være på utkikk etter nye kandidater.

I tillegg til disse saken så signaliserte Anders at han neste år ønsker å tre ut av sitt
styreverv på grunn av mange andre gjøremål og antatt stor reiseaktivitet. Anders vil
varsle valgkomiteen om dette.
2. Flydagene med EAA i høst: 19-21 august 2016.
Når styremøte ble avholdt, så er flydagene historie, kun en del opprydding gjenstår der
Otto og Odd bidrar også med dette.
Styret oppsummerer: arrangementet ble en stor suksess, der både deltagere og andre en
stor og meget hyggelig opplevelse. Styret ønsker å rette en takk til alle som har bidratt til
denne store og positive opplevelsen for flymiljøet på Oppdal. En spesiell takk rettes også
til:
• Øyvind Nyberg: tilrettelegger og koordinering mot EAA
• Oddfrid og Odd: organisering og tilrettelegging av bevertning.
• Otto: organisering og tilrettelegging av en ”eksotisk-flyeksursjon” som deltagerne
har respondert svært positivt på.
Flere fra EAA har ytret ønske om en repetisjon neste år, og styret håper det lar seg gjøre.

Steinar R
Steinar Roald (sekretær)
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