
AGDER MODELLFLYKLUBB 
Styremøte 13/03/2020 

 

TILSTEDE 
Håvard, Ole Tom, Are, Ivar, Truls og Bård 

SAKER 
Trivsel Reglement 

● Med bakgrunn i at hendelser blir underrapportert i vårt sikkerhetssystem 

så vil vi oppfordre medlemmer til å sette seg inn reglementet rundt 

rapportering samt at vi kommer til å legge dette inn i vårt 

trivselsreglement. Forslag på tekst til dette vil presenteres/utarbeides 

på neste styremøte. 

Vedtekter 

● Styret setter opp et forslag for klubb vedtekter ut fra NIF sine basis 

vedtekter ref. konstituerende møte i klubben. 

● Ansvarlig: Ole Tom, Are og Kenneth 

Sertifikater 

● Styret sjekker opp i hvilke medlemmer som ikke har sertifikat og tar 

kontakt med disse. Grunnlaget for dette er i følge klubbens vedtekter 

står det at man må ha det sertifikat i henhold til modellen man flyr, 

ref. Info fra årsmøte. 

● Ansvarlig: Ole Tom og Truls 

Kjøp av stripe markør 

● Styret tar kontakt med mikroflyklubben om det er problemer med å lage en 

midtstripe med spray på gresset da vi vurderer å kjøpe inn slikt utstyr. 

● Ansvarlig: Ole Tom 

Behandling av flyttbar ladestasjon 



● Det har kommet inn et forslag om å plassere en flyttbar ladestasjon på 

Evje, denne blir til fri benyttelse for alle medlemmer. 

Reparasjon av stripe 

● Styret bestemmer at stripa er hovedfokus for reparasjon til høsten. 

Ferdigmelding av toalett. 

● Are undersøker hva som må til for å få denne ferdigmeldt. 

Rundbuehall 

● Det er bestemt at vi går for rundbuehall med størrelse 7,5x5m med 3x3m 

port. 

● Bestilles før påske og regner med 2-3 uker leveringstid. 

● Hallen kommer i byggesett som må hentes i Holmestrand, styret ordner med 

transport til Evje. 

● Truls tar kontakt med grunneier for å avklare hva han mener med å ta 

kontakt med kommune for å få lov til å sette opp hallen. 

Forbud å bruke Evje 

● Styret legger ut føring fra NLF om bruk av klubbens områder. 


