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Sted: Klubblokalet Skrenten, Emma Hjort Dato: 20.03.19 

Referent: Steffen Skaug Dato/sign: 21.03.19 
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Sak Tekst Ansvar Frist   

0. Oppslutning: 

12 medlemmer deltok på Årsmøtet, inklusive styremedlemmer 

 

Info 

 

1. Valg av møteleder og referent: 

Pål Stavn og Steffen Skaug ble valgt til å være henholdsvis møteleder og 
referent. 

 

Info 

 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden: 

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent ved akklamasjon. 

 

Info 

 

3. Regnskapet for 2018: 

Pål Stavn og Rolf Palmer presenterte regnskapet for fjoråret. 
Resultatet ble minus ca 12.000,-. 

Det er spesielt en post som er blitt høyere enn budsjettert, og det er drift 
flyplass pga ekstraordinære service utgifter på klipperen. 

Husleie reflekterer 13 måneder og ikke 12 pga omlegging av 
betalingsterminer. 

Kontingenten er økt, men antall medlemmer er redusert. Det er færre som 
har betalt flyplassavgift i 2018 enn i 2017. Det har vært grei aktivitet på 
innendørs elektro. 

Klubben har 188.000,- på balansen. 

Regnskapet er revidert av Stein Heggesnes. 

Regnskapet ble godkjent ved akklamasjon. 

 

Info 
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4. Budsjett for 2019: 

Budsjettet er satt opp til å gi et resultat på minus 3.500,-. 

Det er lagt opp til omtrent uendret medlemsantall og uendret antall som 
betaler flyplassavgift. 

Vi håper på noe mere deltakelse på innendørs elektro enn det har vært i vår. 

Drift flyplass ligger på 20.000,- for å ha rom for oppgradering av gjerde. Vi 
vil også søke kommunen om midler til dette. 

Husleie og drift klubblokalet er budsjettert omtrent som i fjor. 

Budsjettet ble godkjent ved akklamasjon. 

 

Info 

 

5. Økning av kontingenten fra kr 325,- til kr 400,- fra og med 
2020: 

NLF har ikke planer om å sette opp kontingenten i perioden -21/-22. 

BMK sin kontingent er lav i forhold til andre klubber. 

Ellers ble det kommentert at medlemsmassen i NLF holder seg pga at det 
opprettes mange nye droneklubber. I BMK blir medlemsmassen grovt sett 
ett år eldre for hvert år. 

Økning av kontingenten ble godkjent ved akklamasjon. 

 
 

Info 

 

6. Eventuelle innkomne saker: 

Det har ikke kommet inn noen saker. 

 

Info 

 

7. Valg av nytt styre - valgkommiteens innstilling: 

Valgkomiteen hadde følgende forslag til nytt styre, som ble valgt med 
akklamasjon: 

Formann:   Morten Masch 
Flyplassjef:   Bjarne Hinholm 
Økonomiansvarlig:  Rolf Palmer 
Styremedlem:   Henning Christensen 
 

Klubben takker avtroppende formann Pål Stavn og sekretær Steffen Skaug 
for deres innsats! 

 

Info 

 

 

8. Valg av revisor: 

Stein Heggemsnes ble valgt som BMKs medlemsoppnevnte revisor for 
2019. 

 

Info 

 

9. Valg av valgkomité: 

Petter Høge og Terje Skui ble valgt til valgkomite i 2019.  

 

Info 

 

 


