Styremøte i Foreningen Flyprat 14. januar 2011
Sted: Drammensveien 144 med telefonkonferanse
Til stede: Gustav, Espen, Thomas, Stian, Håvard
Sak 1: Konstituering
Espen fungerer som økonomiansavarlig og Gustav som leder (valgt på årsmøtet). Øvrige
styremedlemmer er uten spesielt ansvarsområde.
Sak 2: Utvikling av forumstrukturen
For å minske mengden støy i Flyforumet, som de fleste anser som hovedforumet, ønsker styret
å navne om No Fly Zone til Småprat og gjøre følgende endringer på forumet:
● Småprat flyttes lenger opp i forumlista
● Tråder som er flyrelatert, men med lite faglig innhold, skal flyttes fra Flyforum til
Småprat.
● Kun innloggede medlemmer kan se Småprat.
● Medlemmer som har vært registrert i under en måned kan ikke starte nye tråder i
Småprat.
Styret ønsker å redusere antall forum med lite trafikk og vil gjøre følgende endringer:
● Fornebuhistorisk og Flyhistorisk slås sammen til Flyhistorisk.
● USA-forumet legges ned. Mye av trafikken her hører naturlig hjemme i reiseforumet,
men teknisk finner en egnet løsning for å ta vare på innleggene og historikken.
● General Aviation og sjøfly slås sammen til et forum. Styret vurderer å definere helikopter
inn i samme forum, men tar denne diskusjonen videre på neste møte.
Sak 3: Økonomi
Espen orienterte kort om økonomien. Det er i overkant av 80 medlemmer og reklaminntektene
er noe større enn først antatt. Styret ønsker at forumet skal være selvfinansierende med
reklameinntekter og at kontingent og eventuelt overskudd fra forumet kan brukes til å
videreutvikle tjenester og aktiviteter.
Sak 4: Reklame
Gustav og Anders (Discus) har styrt reklamebannerne til nå. Det er solgt en reklameplass
direkte, forøvrig er det affiliate-reklame via TradeDoubler og Amazon. Inntektene fra
TradeDoubler er større enn forventet, mens Amazon har gitt minimal uttelling.
Det er en del jobb å finne gode kampanjer og riktig plassering. Thomas kunne tenke seg å bidra
til dette og styret bestemte at han fortsetter denne jobben sammen med Gustav og Anders.
Dersom de ønsker kan de også få med seg andre personer til dette.
Sak 5: Evaluering av møtet
Det fungerte rimelig greit med telefonkonferanse, men neste gang prøver vi å få til
videokonferanse. Forutsatt at økonomien fortsetter like bra som nå, vil vi prøve å få til et møte

der hele styret kan møtes fysisk.

