
Referat fra Styremøte i Sola Flyklubb 
 

Dato  26. Mars 2014, klokken 1900 til 2150 
Sted  Klasserom i klubbhytten 
Styret  Nils Henrik Brochmann, Erlend Moen, Erik Andreas Øglænd, Rune Hatle, 
  Arild Flesjå 
Fagsjefer Per Ingar Mortensen, Morten Rydningen 
Referent Erik Andreas Øglænd 
 
 
__________________________________Saksliste__________________________________ 

 
1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte. 

            Ingen innkalling til dette møte, derfor ingen godkjenning. Innkalling vil bli sendt ut før         
 førstkommende styremøte. 
 

2. Nytt styre må signeres inn i Altinn og idrettsforbundet.  
 

3. Sammenslåing med mikroflyklubben 

            Morten Rydningen, Erlend Moen og Nils Henrik Brochmann jobber videre med å 
 utrede. 
 

4. Hangarprosjekt (Avinor/ Sola kommune) 

            Arbeidsgruppe: Arild Flesjå, (Njål Nummedal skal kontaktes i tillegg). 
     Vedtatt å jobbe videre med P13 som lokasjon for hangar. 
      Grunneier og Sola kommune kontaktes med spørsmål om vi får lov til å bygge, hva
 vi får lov til, hvor, osv. 
 

5. Vedlikehold av dører i hangar og dører i klubbhytta 

       Hangarporter er midlertidig utbedret at Arild Flesjå, mer utbedring kreves. 
   Arild ser på tilbud for elektronisk lås på ytterdøren til klubbhuset.  
 

6. Oppussing av kontor 

     Nils Henrik foreslår oppussing av instruktør, admin og teknisk kontor. Det godkjennes. 
 

7. Skap tilhørende Kåre Hagelin 

   Nils Henrik sjekker med Rune Hilseth om når skap evt. ble kjøpt av Sola Flyklubb fra 
 Kåre. Per Ingar sjekker innhold i skapet for å se om det er noe vi faktisk har bruk for.  
 

8. Flystøy og forurensing på P13/hangar 

    Klage mottatt fra Skadberg Sør. Nils Henrik i møte med Avinor angående støy og 
 utslipp i forbindelse med de-icing. Avinor stiller seg positive i forhold til klubben. I 
 forhold til støyklagen tas den videre til tårnet, da det er de som dirigerer trafikken i    
 området. Morten publiserer  støyreduserings tiltak på hjemmesiden.  
 

9. Gats-cups for fueldrenering 

     Morten foreslår at nye kjøpes inn slik at vi kan helle drenert fuel tilbake på tank 
 istedenfor på bakken på P13. 

 
 



10. Etablering av gruppene 

           Morten Rydningen går gjennom gruppene, hvordan det er tenkt og hvem som er      
 gruppeleder. 
 
 

11. Etterlysning etter alle klubbhåndbøker 

           Disse bøkene skal finnes frem både i papirform og digitalt. 
 

12. Jakker til instruktørene 

           Nils Henrik har satt 13 jakker i bestilling gjennom sin arbeidsgiver Fluid Control.  
           Erlend Moen løfter forslag om klubbeffekter til salgs for medlemmene. Skal innhente    
 mer info og prisoverslag for dette.  
      Det ønskes også inn flere refleksvester med klubbens logo.  
 

13. Styret sitt syn på å profilere AAM og NAS ol. som private leiealternativer. 
           Styret vedtar at å profilere AAM og NAS på klubbens hjemmesider er greit, såfremt   
 flyeier sier seg enig. 
 

14. LN-ASP 

          En maskin som er relativt lik NFJ. Flyet står i Odense på service. Flyet er sertifisert for       
 både AVGAS og MOGAS. Flyet skal være klart for henting om et par uker. 
 

15. LN-IKY 

       Det legges frem forslag om å leie inn IKY igjen. Flyets eier er kontaktet og skal tenke 
 på saken. Styret sier foreløpig ja til leie av et eventuelt fly gjennom Njål Nummedal i 
 tillegg til NFJ.  
 

16. PC software 

           PC på bookingrommet har utdatert software og er sådan mer utsatt for angrep. 
 Oppdatering av software trengs.  
 

17. Leie til Avinor i Sola sjø 

           Erlend Moen oppdaget at vi betaler leie på et bygg i Sola sjø som vi ikke kjenner til. 
 Det  dreier seg om ca 1900,- årlig. Erlend tar kontakt med Avinor for å finne ut 
 hvorfor vi betaler. Det opplyses fra Hans Aksel Endresen om at kontrakten  ble sagt 
 opp 2006/07.  
 

18. Reservenøkler til flyene 

          Vi bør har reservenøkler til flyene. Styret vedtar at 2stk ekstra nøkler lages til hvert fly. 
 Disse skal henges opp på kontoret til teknisk leder. 
 

19. Brusautomat 

 Ragnvald Helland (ikke tilstede) pekes ut for å sjekke ut mulighetene rundt dette. 
 Grunnet stort svinn i nåværende kaffebarløsning ønskes det et sikrere alternativ. Dette 
 både for sjokolade og brus produkter. 
 

20. Klubbkveld med Leif Olsen angående IR-enroute 

 Det er ønsket en kveld med brief angående IR-enroute. Rune Hatle tar saken videre og 
 prater med Leif Olsen.  
 



 Status fra fagsjefer 

 Dette blir tatt på neste møte.  
 
 
            Kommende møter: 

 
           Styremøter 
 23. April kl.1900 
 21. Mai kl.1900 
 18. Juni kl.1900 (tema; forberedelse til ferieperiode med tanke på tilgjengelig flytid og 
 verksted). 
 27. August kl.1900 
 


