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styremøte 8/9-2010 kl 18:00 
 
Tilstede Geir Atle, Tom Olav, Jo og Knut Arne 
 
sak 1 - Byggelokale 
Strømforbruk øket kraftig ifølge utleier. 
Vi kjøper en måler og tidsur slik at vi kan se vårt eget forbruk. 
Jo ser i garasjen etter ett tidsur.. 
 
sak 2 – Veien ned til isen 
Trengs ett lass med grus siste biten ned til isen. 
Geir Atle bestiller ett lass. Mulig vi må krafse litt selv. 
 
sak 3 - Sikkerhetsutvalget 
Vi sender ett svar innen høringsfristen går ut. Svaret vil være noe generelt om at vi som 
frivillig klubb ikke kan ta på oss de store arbeidsoppgaver som det siste høringsutkastet 
innebærer. Spesielt i forhold til oppgaver på Fagernes Flyshow og andre arrangementer 
vi har i klubben. 
Geir Atle og Tom Olav utformer ett brev. 
 
sak 4 - Ståa 
Volbu: Middels aktivitet og bedre enn foregående år, spesielt på mandager. 
Stevner: Flyshow gikk over alle forventninger.  
Sjøflystevner: Første var det ikke så mye oppmøte utenfra, men sosialt og fin stemning.  
Sjøflystevne nå til helgen. Møt opp 17-18-19.september!!! 
Nystuen: Bra, men vi reiste hjem en dag før pga dårlig vær. Som før om åra. Flyhelg  
Volbu: Suksess. Mye folk og mye flyging. Takket være spesielt Frank-Olav. 
Skoleflyging: Vært en del tidlig vinter og noe utover sommeren med nye. 
Konkurranse: Jo Grini og Fredrik Grini har vært på VM i modellflyging klassen F3J i 
Frankrike. Der oppnådde Jo den beste plasseringen på ett VM noensinne innen 
luftsportsforbundet (nr.10 av 85 seniorer og 29 deltagende land). Fredrik (13) gjorde god 
figur i juniorklassen og fikk god erfaring mot videre satsning (han er junior til han er 18).  
Byggekurs: Det har ikke vært stemning for det enda. Men kommer det noen få som 
ønsker å starte sammen med oss på byggekvelder i vinter, skal klubben støtte 
økonomisk. 
Byggekvelder begynner om ikke lenge og vil overlappe Volbu på mandager en periode. 
En avslutningsdag i Volbu planlegges 23.oktober med grilling og fyre opp i hytta… 
 
Avsluttet kl.20:00 
 
For klubben 
Kass./sekr. 
Jo Grini 

Leira 08.09.10 


