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1. Etter årsmøtet i 2017 har styret bestått av: 
Leder: Thomas Midtsund, valgt for ett år 
Nestleder: Knut Olav Myhre, valgt for ett år 
Gruppeleder Motor: Anders Bonsak 
Gruppeleder Mikro: Roar Sømoen 
Gruppeleder Seil: Marit Lindstad 
Gruppeleder Modell: Anders Fleischer 

 
2. Styremøter 

Vi har avholdt seks(6) styremøter og behandlet 35 saker. 
 

3. Aktiviteter som Hovedstyret har ansvaret for 
Klubbkvelder. Det er avholdt fem(5) klubbkvelder. Tre på vinteren/våren og to på 
høsten. Den ene kvelden på høsten(9. nov.) inviterte vi til infomøte for mulige nye 
medlemmer. Det kom ikke mange, men minst to var seriøst interessert i å begynne 
på LAPL/PPL og Mikro.  
Oppslutningen på kveldene har variert fra 4 - 5 til opp mot 15 – 16 personer. 
Vi har fått gode tilbakemeldinger på klubbkveldene og har et bestemt inntrykk av at 
de har bidratt til å styrke fellesskapet i klubben, på tvers av gruppene. 
Vi er én klubb. 

 
4. Åpen dag, på Starmoen 

Åpen dag ble avholdt lørdag 5. august. Tom Brien, fra NLF, var med oss og gjorde en 
kjempejobb som speaker!  
I tillegg til egne fly hadde vi gjort avtale med veterangruppa på Kjeller om besøk.  
De kom, med Broussard og SAAB Safir. Broussard´en, fløyet av Helge Storflor, var 
særlig populær, og mange fikk seg en tur med den.  
Vi hadde tekniske problemer med eget klubbfly, LN-TFQ, men Morten Kjendlie henta 
Hedmark flyklubbs LN-TFU. Vi hadde på forhånd avtalt leie av LN-RIS(Tiger), som 
back-up. Jan Henning Jansen fløy den.  
Innleie av fly ga oss ekstra utgifter, men det var viktig, overfor publikum, å kunne 
tilby det vi hadde lovet i invitasjonen. 
Det ble fløyet både mikro og seil med egne fly. Det ble demonstrert modellfly. 
Værutsiktene var usikre, men det ble bra og vi fikk gjennomført de planlagte 
aktivitetene. 
Politihelikopteret kom, også i år. Det har blitt en tradisjon. Og de ble godt mottatt. 
Mannskapet ga god informasjon om maskinen og hva som var deres oppgaver, til et 
interessert og lydhørt publikum. 
Vi hadde besøk av brannbil med mannskap, fra brannstasjonen i Elverum.  
Og av politiet, også fra Elverum. De fortalte om arbeidet sitt, og mange barn syntes 
det var spennende å prøvesitte bilen deres. 
 



Det er vanskelig å vurdere oppslutningen, ettersom vi ikke opererer med 
inngangsbilletter. Men det kan vel ha vært bortimot 200 mennesker til stede. 

 
5. Økonomi/regnskap 

Det vises til regnskapet. 
 
 
 
 

STYRET 
 
 

Anders Bonsak, Motor  Anders Fleischer, Modell   Marit Lindstad, Seil   Roar Sømoen, Mikro 
 
 

Knut Olav Myhre, nestleder   Ola Wiker, kasserer   Thomas Midtsund, leder 



Driftsregnskap
Debet Kredit Resultat INN UT

Norsk Tipping     15 688,03 15 688,03 16 000,00
Kontingent 50 719,00 50 180,00 -539,00 51 000,00 51 000,00
NLF/NIF/Elverum kom 52 965,00 52 965,00 53 000,00
Åpen dag 19 941,98 14 871,20 -5 070,78 1 000,00
Støtte grupper 64 500,00 -64 500,00 60 000,00 4 500,00
Domene - data 319,00 -319,00 350,00
Værstasjon 12 238,00 -12 238,00 6 000,00
Avgifter/renter 670,00 177,00 -493,00 500,00
Drift hovedstyret 38 274,50 -38 274,50 3 000,00
Overskudd/Underskudd 186 662,48 133 881,23 -52 781,25 187 000,00 59 350,00 127 650,00

BALANSE

Eiendeler
Beholdn.  pr. 
1/1 Debet Kredit

Beholdn.  pr. 
31/12

Kassakonto
Nordea
Sparebanken Hedmark 209 575,62 133 881,23 -186 662,48 156 794,37

Egenkapital
Driftskapital pr. 1/1 209 575,62 -186 662,48 133 881,23 156 794,37
Overskudd
 

209 575,62 209 575,62 156 794,37 156 794,37

Budsjett 18



Elverum 12 feb 18 

 

Noter til regnskapet i hovedstyret for 2017 

1. Det ble kjøpt inn ny værstasjon som gir data inn på hjemmesida til klubben. Søkes om 

refusjon fra NIF og kostnadsdeling mellom EFK og ORS i 2018. 

2. Ifm luftsportuka kjøper EFK 30 stk billetter til halv pris for medlemmer slik at alle i klubben 

kan delta på arrangementet. 

3. 11 juli fikk seil innvilget et lån fra hovedstyret til seil på 60.000 kr. Styret må beslutte hvordan 

dette skal håndteres videre. 

4. Åpen dag 2017 hadde relativt lite besøkende og følgelig ble inntektssiden skadelidende. Vi 

benyttet iZettle og forsøkte også å registrere kontant salg. Dette ble ikke riktig. 

Total salg iZettle 15430 - 301 (kvitt Europris) – 293,80 (gebyr iZettle) = 14889,20. I tillegg ble 

det betalt inn i etterkant 750 kr. Selve fakturaen fra REMA lot vente på seg og pga fordeling 

av post gikk den beklageligvis til inkasso før det ble betalt så det kom et gebyr på 1107 kr i 

tillegg på denne. Åpen dag endte til slutt opp med et underskudd på ca 5000 kr. 

5. I posten drift av hovedstyret inngår også brøyting, Pelias og leie av fasiliteter på ORS. Dette 

er en avtale mellom EFK og NLF slik at klubben kan bruke lokalene og drikke kaffe. Merk at i 

2017 ble det betalt både for 2016 og 2017. 

6. Årsresultat ble negativt med 52000 medregnet 60.000 til seil. 

 

For Elverum Flyklubb 

 

Thomas Midtsund      Ola Wiker 

Leder EFK      Kasserer hovedstyret 
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Ola Wiker

Fra: Ingard Erlingsen <ingaerli@online.no>
Sendt: fredag 2. mars 2018 12.04
Til: Ola Wiker
Kopi: 'Thomas Midtsund'
Emne: Re: Revisjon av regnskapet i EFK hovedstyret for 2017

Hei! 
Har sett gjennom regnskapet og sjekket en del bilag. 
Dette henger jo sammen. 
Regnskapet ferdig revidert fra min side. 
  
mvh 
Ingard 

  

  
Den 19.02.2018 01:43, skrev Ola Wiker: 

Hei igjen 

Ifm årsmøtet i 2017 ble det besluttet at regnskapet til hovedstyret skal revideres av utpekte 
revisorer som forrige år. Jeg ber derfor at du ser igjennom regnskapet og så kan vi signere 
dokumentene på kommende årsmøte. 

  

Regnskapet ligger ute på nettet og er tilgjengelig på linken under.  

http://efk.no/regnskap/2017/EFK2017.htm 

Alle bilag er scannede og elektronisk signerte (kommenterte) PDFer og linket til regnskapet. Se 
også eget vedlagt dokument for noter til regnskapet. 

  

Ta kontakt på mail eller telefon 48168005 for spørsmål.  

  

Mvh 

Ola Wiker 

  


