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Styremøte 3/2021
Tid: 25.04.2020 17:00-19:30
Stad: Bømoen
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Vedlegg

Ansvar

Beslutningssaker
1.1 Konstituering av nytt styre
1.2 Godkjenning av innkalling
1.3 NC2021?
1.4 Klubbvogn

Leiar
Alle
Alle
Alle

Orienteringssaker/Diskusjonssaker
2.1 Oppsett og gjennomgang av TEAMS
2.2 Værstasjoner
2.3 Opptrekksbåt

Kjell
Geir
Einar

Ymse
4.1 Innkjøp av Soundbox
4.2 Fastsette dato for neste styremøte

Hildegunn
Alle

Tilstede:
Frå styret: Kjell Svanes (leder), Geir Dyvik (nestleder/skriver), Hildegunn Pettersen
(styremedlem), Helene Opdahl (styremedlem), Einar Såkvitne (styremedlem)'
Frå adm: -
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1. Beslutningssaker
1.1 Konstituering av nytt styre
1.2 Godkjenning av innkalling
Godkjent uten kommentarer.
1.3 NC2021
Da det er kun ca 1 mnd til aktuell NC-helg og stor usikkerhet mht coronasituasjonen
besluttet styre å kansellere konkurransen.
Blir det bra vær håper vi på uorganisert oppgaveflyving, gjerne ved at noen setter en
vendepunkter og deler denne med andre piloter.
1.4 Klubbvogn
Ei vogn som står på Bømoen ved klubbhuset vil trolig komme for salg.
Kjell kontakter eier og gir bud på vegne av klubben.
Det blei beslutta å kjøpe vogna om vi får den til ønsket pris.
2. Orienteringssaker/Diskusjonssaker
2.1 Oppsett og gjennomgang av TEAMS/Idrettens Office365
Kjell demonstrerte systemet for dokumentlagring, og har allerede lagt inn en rekke
dokumenter. Dette vil være en stor forbedring som arkiv og hjelp for klubbdriften.
2.2 Værstasjoner
Kameraet for værstasjonen på kulturhuset har vært i Ungarn for reparasjon og fungerer nå.
3 nye værstsjoner er mottatt. En stasjon blir klargjort for Aurland (Geir). En stasjon er
tiltenkt Fenno og blir satt opp når mast er på plass til sommeren (Einar/Morten?)
2.3 Opptrekksbåt
Styret ønsker å få større aktivitet rundt opptrekksbåten og vi må da få flere båtførere i
klubben. Det planlegges opptrekks-båtførerkurs til sommeren ved Einar Såkvitne/Frode
Fester (?). Informasjon vil bli lagt ut nærmere sommeren.
3. Ymse
4.1 Innkjøp av soundboks
Soundbok (høyttaler med forsterker, batteridrevet) kan være nyttig ved arrangement og
blei beslutta innkjøpt. Hildegunn følger opp.
4.2 Dato for neste styremøter
Mandag 3. mai, 18:00
Mandag 21. juni 18:00
Mandag 2. august 18:00
Sted: klubbhus Bømoen
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