
Protokoll fra årsmøtet i Sola Flyklubb 2014 

Den 24. mars 2015 klokken 19 ble det avholdt årsmøte i Sola Flyklubb i klubbens egne lokaler 

på Sola Lufthavn. 

Saksliste: 

1.0 Godkjenne stemmeberettigede og fastsetting av stemmetall. 

 Det møtte 28 stemmeberettigede. 

2.0 Godkjenne møteinnkalling, saksliste og forretningsorden. 

 Innkalling og saksliste ble godkjent uten anmerkning. Forretningsorden ble endret slik 

 at pkt 8.0 ble kjørt når pkt 5.0 var ferdigbehandlet og godkjent. 

3.0 Velge dirigent, sekretær, samt to medlemmet til å signere protokollen. 

 Dirigent: Eivin Ansnes 

 Sekretær: Erik Andreas Øglænd 

 Underskrive protokoll: Ove Undheim og Britt Victoria Høyvik 

4.0 Behandle årsmelding; herunder årsrapporter fra fagsjefer: 

 Alle årsrapportene ble godkjent på årsmøtet. Det ble ytret et ønske fra medlemmene 

 om at årsrapportene skulle blitt gjort tilgjengelig digitalt i forkant av møtet.  

5.0 Behandle regnskap i revidert stand: 

 Regnskapet for 2014 ble lagt frem av kasserer og ble enstemmig godkjent av 

 årsmøtet. 

8.0 Vedta budsjett: 

 Budsjett for 2015 ble lagt fram og ble enstemmig godkjent av årsmøtet. 

6.0 Behandle innkomne forslag og saker: 

 Ingen saker eller forslag er innmeldt til styret før årsmøtet. To saker fra styret. 

6.1  Behandle saker og forslag fra styret: 

Sak1 Styret ble på årsmøtet i 2014 gitt mandat til å utrede en innlemming av Sola 

 Mikroflyklubb i Sola Flyklubb. Dette er utredet og vil bli gjort rede for: 

 Klubbformann Nils Henrik Brochmann går gjennom utredningen for årsmøtet. Den 

 konkluderer med at det ikke vil bli noen innlemming av Sola Mikroflyklubb i Sola 

 Flyklubb. 

 Dette godkjennes av årsmøtet. 

Sak2 Styret har siden årsmøtet i 2014 arbeidet med en avklaring omkring hvorvidt det er 

 mulig å flytte klubbhus vestover fra nåværende lokasjon, mot parkeringsplass, for 

 så å oppføre en ekstra hangar på det området som frigjøres mellom klubbhus og 

 P13. Styret ber årsmøtet om mandat til å iverksette bygging i 2015, dersom dette 



 viser seg å være forsvarlig innenfor en gitt økonomisk ramme. 

 Saken ble gjennomgått av Arild Flesjå som har vært ledende i prosjektarbeidet. 

 Økonomien i  forbindelse med prosjektet ble gjennomgått og forklart av  kasserer 

 Erlend Moen. 

 Det kom forslag fra årsmøtet om at vi kunne søke om støtte til hyttebygging på 

 oppimot 10.000kr, og vi kan også søke om spillemidler ettersom vi er et idrettslag. 

 Styret skal se nærmere på disse mulighetene. 

 Når det foreligger et konkret kostnadsestimat for prosjektet vil det bli avholdt et 

 ekstraordinært årsmøte for å endelig godkjenne budsjettet. Styret gis mandat til å 

 fortsette prosjektet med håp om byggestart i 2015.  

7.0 Fastsette medlemskontingent for 2016: 

 Årsmøtet godkjenner at kontingenten holdes uendret for 2016. 

8.0 (Flyttet til etter punkt 5.0) 

9.0 Behandle organisasjonsplan: 

 Klubbformann Nils Henrik Brochmann gikk gjennom organisasjonsplanen for 

 årsmøtet. Det ble ikke gitt noen anmerkninger. Organisasjonsplanen blir en del av 

 klubbhåndboken.  

10.0 Valg: 

 Følgende posisjoner er på valg i år: 

 Nils Henrik Brochmann, formann 

 Ragnvald Antonio Helland, nestformann 

 Arild Flesjå, styremedlem 

 Rune Hilseth, varamedlem 

 Hans Tore Frydnes, varamedlem 

 Njål Nummedal og Vicki Ødegård, revisor 

 Styrets sammensetning etter årsmøtets valg 2015 ble som følger: 

 Posisjon Navn Periode 
Formann Nils Henrik Brochmann Valgt på årsmøtet for 1 år 
Nestformann Rune Hilseth Valgt på årsmøtet for 2 år 
Sekretær Erik Andreas Øglænd Har 1 år igjen 
Kasserer Erlend Moen Har 1 år igjen 
Styremedlem Arild Flesjå Valgt på årsmøtet for 2 år 
Styremedlem Rune Hatle Har 1 år igjen 
Varamedlem Eivin Ansnes Valgt på årsmøtet for 2 år 
Varamedlem Lise Våge Berge Valgt på årsmøtet for 2 år 
Revisor(er) Njål Nummedal og Leif Bjarte Vold Valgt på årsmøtet for 1 år 

  



 Representant på ting: 

 Britt Victoria Høyvik ble enstemmig valgt på årsmøtet. 

 Valgkomité: 

 Nåværende valgkomité består av Leif Veka, Stein Olaussen, Inge Folgerø og 

 Aleksander Ekeland (varamedlem)  

 Valgkomité etter årsmøtet: 

Leif Veka Medlem 
Stein Olaussen Medlem 
Inge Folgerø Medlem 
Aleksander Ekeland Varamedlem 

 

11.0 Avslutning 

 Møtet bankes og erklært avsluttet. 

 

 Sandnes, 01. April 2015 

 

 Ove Undheim       Britt Victoria Høyvik 

 Valgt på årsmøtet      Valgt på årsmøtet 

 sign_____________________    sign___________________ 

 

 

Erik Andreas Øglænd 

Sekretær/referent 

 

   

 


