
  
 
 

Referat fra Styremøte i Sola Flyklubb 
 

Dato  17. Juni 2014, klokken 1800 til 1945 
Sted  Klasserom i klubbhytten 
Styret  Nils Henrik Brochmann, Erik Andreas Øglænd, Rune Hatle,               
   Ragnvald Helland, Arild Flesjå 
Fagsjefer Ikke tilstede 
Referent Erik Andreas Øglænd 
 
 
1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte. 
   
2. Status fra fagsjefer: 
Økonomi: Alt under kontroll, flyene som er operative flyr mye. ASP har desverre ikke bidratt 
så mye som antatt. Alle flyene har nå fått årskort på Lista.  
 
 
3. Hangarprosjektet, omrisse av tenkt hangar må meldes inn til kommune og vegvesen. Det 
gjøres av Njål Nummedal (vedtatt av styret).Avinor vil godkjenne utbygging av ny hangar. 
Detalj plan av hangar må komme senere. Det vil bli satt opp flere alternativer for å finne beste 
alternativ. Hangar settes opp med muligheten til å flytte den ned til P5.  
* Se vedlagt bilde på neste side.  
  
4. Norrønafly etablering på Sola, vil etablere seg, de trenger kontor og hangarfasiliteter. Arild 
Flesjå vil kommunisere med flyteknisk notodden og informere. For å finne det beste tilbudet 
for klubben.    
  
5. SFFK, Åpen dag for publikum på P2, Lørdag 30. august. Ragnvald administrerer; NHB og 
FTD er opptatt på ENLI den helga. (Ref. Espen Tjetland, SFFK) 
  
6. Etablering av SFK avdeling på Helganes på Karmøy. Stasjonering av (LN-ASP) på 
Karmøy. (Etter flyshow sist helg). Interesse for etablering på Helganes. Styret etterlengter en 
fullstendig debrief etter flystevne/rekrutteringskampanje på Helganes fra Leif Olsen og 
Morten Rydningen.   
  
7. Kasting av søppel i hangar og utenfor byggene. Det vil bli bestilt container og innkalt til 
dugnad Tirsdag 24.Juni 14. Arild Flesjå tar saken.   
  
8. Oppstart av kiosk i klubbhytta. Det vil bli undersøkt flere alternativer automat og/eller 
manuell. Men kiosken kan ikke drives på samme måte som før som følge av tyveri.  
 
9. Opprettelse av ny mal for føring av referat er vedtatt i styret. Ragnvald og Erik  
 
10. LN-DAG vil bli hentet fredag 29.06.14 
 
Kommende møter: 
 
Styremøter: 26. August kl.1800 



 

 


