
Møtereferat TRMFK Styremøte 
Sted: Trondheim 
Dato: 03.april 2018 
Deltakere: Asle Langeng, Gisle Hammerstrøm, Alf Rønne, Børre Børresen, Ole Christian Rønning, 
Thomas Mørtsell 
Frafall: Jørn Kaasbøll, Geir Dyrdal 
 

Agenda 
1) Konstituering av nytt styre 

2) Møteplan for styremøter 

3) Terminliste for 2018 

4) Droneklubben inviterer til leie av halltid for indoor 
5) Stripa på Byneset 
6) Nøkkel til container 
7) Investeringsbehov 
8) Verktøy på Bruråk 
9) Pris på skoling 
 
 
 

Sak Agendapunkt Beskrivelse Vedtak 

2018-01 Konstituering av nytt styre Nytt styre tiltrer.  Konstituert i henhold til valg 
av styre under medlemsmøtet 
i 27.februar 2018. 
 
TIL OPPFØLGING: 

1. Oppføring av 
styremedlemmer må 
endres i Altinn.  

2. Fullmakter må 
justeres slik at 
Styreleder og kasserer 
sammen innehar 
signaturrett og 
prokura.  

3. Fullmakter og 
tilganger til nettbank 
må overføres til ny 
kasserer.  

2018-08 Møteplan for styremøter Fastsette tidspunkter 
for styremøter i 2018.  

 Neste styremøte mandag 
30.april 

 Styremøte torsdag 31.mai 

 Styremøte torsdag 21.mai 

 Styremøte torsdag 
09.august 



TIL OPPFØLGING:  
Asle legger inn datoer på 
websiden, med informasjon til 
medlemmene om at saker 
som skal behandles styret må 
være tilsendt styret innen 1 
uke før kommende styremøte.  

2018-03 Terminliste for 2018 Planlegge aktiviteter i 
klubbens regi for 2018.  

a) Rustløser lørdag 5.mai 
(evt søndag 6.mai) 

b) Sjøflystevne 26-27.mai 
c) Funflight 2.juni 
d) Warbird Scramble onsdag 

6.juni 
e) Warbird weekend fredag 

24-søndag 26.august 
f) Kom og fly 8-9.september 
 
TIL OPPFØLGING:  
1. Ole setter opp aktiviteter i 

kalender på hjemmesiden.  

2018-04 Droneklubben inviterer til 
leie av halltid for indoor  

Droneklubben inviterer 
TRMFK til å leie fast 
dag på banen hver uke 
til 1500 pr mnd.  

TRMFK beslutter å ikke 
forplikte seg til leie av lokaler 
til indoor i 2018. 

2018-05 Stripa på Byneset 
 

Det er ønsker om å ta i 
bruk stripa på byneset.  

Styret beslutter å sette denne 
på vent. Ingen investeringer 
eller forpliktelser i 2018.  

2018-06 Nøkkel til container 
 

Containeren på 
Udduvoll må sikres 
bedre.  

Styret beslutter anskaffelse av 
systemlås til containeren - 
inntil 2500 inkl MVA og 6 
nøkler 
 
TIL OPPFØLGING:  
1. Alf skaffer lås og 5 nøkler 

2018-07 Investeringsbehov 
 

Det er behov for en 
stabil kameraløsning 
på Udduvoll. Kamera 
ICON IPX43-VM eller 
tilsvarende kjøpes inn. 
 

Styret beslutter innkjøp av 
ICON IPX43-VM eller 
tilsvarende. Budsjett settes til 
4000 inkl MVA.  
 
TIL OPPFØLGING: 
1. Gisle sjekker og kommer 

med anbefaling. 
2. Beslutning om hvilket 

kamera som bestilles 
fattes innen utgangen av 
uke 14 (6.april) 2018. 

2018-08 Verktøy på bruråk Det er behov for påfyll 
av litt verktøy på 
Bruråk for 
medlemsaktiviteter.  

Det besluttes innkjøpt diverse 
verktøy for inntil 3000 inkl 
MVA.  
 
TIL OPPFØLGING:  



Alf og Gisle tar ansvar for 
anskaffelse av følgende utstyr:  
a) Skrustikke 
b) Batteridrill 
c) Borekasett 1-10mm 
d) Vinkler 
e) Klemmer 
 

2018-09 tilbud Det er ønske om å 
konkretisere definerte 
tilbud av skoling til nye 
og eksisterende 
medlemmer.  
 
Styret vil utarbeide 
konkrete utkast til 3-4 
tilbud. Som et 
minimum vil følgende 
utarbeides:  
 
1. Enkel skoletime a 

45 min 
2. Modellflyskole 

Komplett 
3. Modellflyskole 

Starthjelp 
 
Skoletilbudet skal 
engasjere og forplikte 
instruktørene. 

Styret bearbeider utkast til 3-4 
konkrete tilbud. Tilbudene kan 
antas å bli utformet slik:  
 
1. Forslag A inkluderer 

følgende 
a. 1 års 

medlemsskap 
b. Teorikveld 
c. X timer med 

instruktør 
d. 1 stk fly med radio 
e. Oppsett og 

gjennomgang av 
fly 

f. A-bevis oppflyging 
 

2. Forslag B inkluderer 
følgende 

a. X antall timer med 
instruktør 

b. Gjennomgang av 
fly 

c. Oppflyging til A-
bevis 
 

3. Enkelt Skoletime a 45 min 
a. Inkluderer pre-

flight sjekk 
b. Litt teori 
c. En tur i lufta 
d. Ettersjekk 
e. Avsluttende 

samtale /plan for 
neste steg  

 
Prising og konkretisering av 
innhold til fastsettes av styret. 
Det vil utnevnes fagansvarlig 
for skolingen som skal bistå 
med utforming av faglig 
innhold.  
Oppstart av skoling estimeres 
til høsten 2018. 



 
TIL OPPFØLGING:  
1. Thomas utarbeider utkast 

til 3-4 tilbud med forslag 
til innhold og prising. 
Dette presenteres styret 
ved neste styremøte.  

2. Styret utnevner 
fagansvarlig skolesjef ved 
neste styremøte. 

3. Instruktører innkalles til 
gjennomgang av 
materialet når dette er 
«godkjent» av 
fagansvarlig.  

 
 


