
Møtereferat TRMFK Styremøte 1-2019 
 

Sted: Trondheim, Høgreina 348 
Dato: 25.Februar 2019, kl 20:00 
Møtt: Alle 
Ikke møtt: Daniel Dombai  
  

Agenda 
1. Godkjenning av innkalling 

2. Konstituering og tiltredelse av nytt styre 
3. Møteplan for styremøter 2019 
4. Terminliste for 2019 
5. Investeringsbehov 2019 
6. Prosjekter 2019 
7. Eventuelt 
  

1. Godkjenning av innkalling 
Forslag: Møteinnkalling godkjennes uten forbehold.  

Ved godkjent møteinnkalling godkjennes også innkallingen videreført som referat, og vil deretter 

lagres som arkiveres ved navn: «Møtereferat TRMFK Styremøte 1-2019» 

Godkjent uten forbehold!  

2. Konstituering og tiltredelse av nytt styre 
Nytt styre inntrer formelt, og offentlige registre oppdateres.  

Referat fra årsmøtet er signert at Thomas. Mangler signatur fra Gisle før dokumentene kan sendes 

inn.  

Følgende endringer i Altinn besluttes:  

1. Signaturrett: Leder, Nestleder, Kasserer. Individuell signatur godkjennes.  

2. Prokura: Leder, Nestleder, Kasserer. Individuell signatur godkjennes. 

Asle endret kontaktinfo på Altinn til:  

Leder: Thomas Mørtsell, Tlf: 95086240, epost: thomas_mortsell@hotmail.com 

3. Møteplan for styremøter 2019 
Møteplan for styremøter frem til juli etableres.  

Månedlige styremøter uken før medlemsmøte. Dag fastsettes 5-10 dager i forkant av styremøte. 

Primært kl 19. Roger sender skiftplan for offshore slik at styremøtene kan tilpasses. Thomas legger 

opp møteplan.  



4. Terminliste for 2019 
Terminliste for planlagte og mulige aktiviteter for 2019 forfattes.  

Vi plasserer følgende arrangementer for 2019:  

1. Medlemsmøter (månedlig) 

2. Rustløseren 4.mai 

3. Fun flight 1.juni 

4. Warbird scramble 6.juni  

5. Flyhelg 21/22.september 

6. Primærdag for flyging på stripa er hver torsdag fra mai ut september.  

7. Vintage-treff 16/18.august.  

5. Investeringsbehov 2019 
Investeringsbehov for 2019 kartlegges overordnet.  

a) Reparasjon og service på klipperen. Noe ukjent beløp.  

6. Prosjekter 2019 
Planlegging av prosjekter for 2019 og fremover identifiseres og vedtas.  

a) Etablere/oppdatere retningslinjer for klubben (miljø, kjønnsandel, minoriteter osv).  

a. Utsettes til neste styremøte.  

b. Handlingsplan, alarmplan etc 

b) Prosess for integreringsmidler starter. 

a. Utsettes til neste styremøte.   

c) Prosess for øvrige sponsorater/stønader starter. 

a. Utsettes til neste styremøte.   

d) Prosess «Fagmiljø» startes (skole, fagsjef, stripesjef osv)  

a. Utsettes til neste møte.  

7. Prosess «Ny stripe» revitaliseres 
a) Ole og Thomas tar møtet med Melhus kommune 4.mars 2019 kl 14:30 å avklare videre 

fremdrift.  

8. NTNU ITK (Department of Engineering Cybernetics) dekker 

brøyting ned til stripa.   
a) NTNU ITK bruker stripa primært på dagtid (2 stk som også er medlemmer av TRMFK) 

b) Thomas har bedt om mer info for å kunne dele med medlemmer, og dermed legge til rette 

for økt bruk av stripa. NTNU betaler brøyting -> vi høster goder av dette.  

c) Kanskje vi kan få til en fast avtale på dette? Thomas undersøker.  

9. Vannlekkasje på Bratsberg Kultursenter 
a) Plan om utbedring og tetting. Hva skjer videre her?  

b) Hvilke konsekvenser får dette for oss? 

c) Stein kan følge opp.  



10. Velge representant til styret i Bruråk kultursenter  
a) Vi må velge et medlem.  

b) Stein er valgt representant.  

11. Skala/Warbird treff på RENA 
a) Thomas har dialog med Tom Nohr, og oppfordrer de til å kjøre på med treff.  

b) Tom kommer med mer informasjon ila kort tid. De er bare 7-8 aktive medlemmer, og må 

bestemme seg for hvor lavt lista skal legges.  

c) Har informert om at styret i TRMFK IKKE har besluttet å kjøre WBW annethvert år, men at vi 

legger til rette for at flere kan arrangere treff uten at dette kolliderer med dato.  

d) Tom «flykter til WBW hos TRMFK» under «Birkenhelga», så dette er et godt tidspunkt å 

videreføre.  

12. Idrettsrådet i Trondheim årsmøte mandag 25. mars 
a) Thomas har satt av tid, og drar. Det er plass til 1 til – noen som vil være med?  

b) Styret i TRMFK må avgjøre om det er saker som skal meldes inn.  

c) Stein og Thomas stiller.  

13. Luftsportstinget 2019 
a) Påmeldingsfristen er 15. mars. 

b) Clarion Hotel Air, Sola 

c) Fra fredag 5. april 2019 kl. 20.00 

d) Til søndag 7. april 2019 kl. 16.00 

e) Kostnad 2900 pluss fly og «diett». 

f) TRMFK stiller ikke -> bruker energi på stripa i stedet.   

14. Førstehjelpskurs 
a) Få påmeldte (11/20) – hva gjør vi?  

b) Vi kjører som planlagt.  

15. WBW kjøres ikke i 2019.  
a) WBW kjøres i 2020.  

16. Klipping av stripe 
a) Forslag om å etablere gruppe på FB for klipping.  

b) Ole lager klippeliste og oppretter gruppe.  

17. Søylebormaskin 
a) 3500kr på Jula. Stein kjøper og monterer.  

b) Inkl diverse tilbehør, tavle og oppheng.  

 

 

https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Utsolaarmen+16+Sol+4055

