
  
 

 

Referat fra Styremøte i Sola Flyklubb 

 

Dato  29. April 2014, klokken 1900 til 2110 

Sted  Klasserom i klubbhytten 

Styret  Nils Henrik Brochmann, Erlend Moen, Erik Andreas Øglænd, Rune Hatle,               

  Ragnvald Helland, Rune Hilseth 

Fagsjefer Per Ingar Mortensen, Leif Olsen, Olav Vik (deler av møtet) 

Andre  Leif Njål Veka 

Referent Erik Andreas Øglænd 

 

 

     SAKSLISTE 

 

1.             Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 

     Innkalling godkjennes, bør sendes ut tidligere neste gang.  

 

2.             Fagsjefrapport fra teknisk/skole/operativt 

     Teknisk: 2x50 timer (NFJ og FTD, 2x200timer (NFJ og FTD), ASP hentet fra Odense. 

     teknisk kontor er ryddet. Undersøkes håndpumpe til oljefat. Gatskopper funnet på      

     teknisk kontor og lagt ut i flyene. Det undersøkes avtale med flyverksted i Odense for 

     vedlikehold på flyene.  

 

    Skole: Stor aktivitet på PFT kveldene, mange ønsker å gjenoppta sertifikatrettighetene. 

    Blir ingen skoling på sjøflyging i år.  

      

      Operativt: Ikke noe nytt å melde.   

 

3.              Status økonomi 

    Mye aktivitet i det siste perioden. Alt går sin gang, ikke noe spesielt å           

    rapportere.  

 

4.              Fly som er vurdert i innleieprosessen: 

                 LN FTA,  LN FTF,  LN FTH,  LN FTI,  LN MTT,  LN FAW,  LN DAG.  

    Njål Nummedal kjøper  LN-DAG for utleie til klubben.  

 

5               Hangar prosjektet, hva skjer her ? 

    Arild Flesjå har vært i kontakt med Avinor. Vi fikk da et nei på bygging. Njål            

    Nummedal og Eirik Walle tar oppigjen saken.  

 

6              Cardinaler gjøres tilgjengelig, LN NFF & LN ALK? 

   Interessemail sendt ut til klubbens medlemmer, med positiv respons. LN-NFF vurderes 

   gjort tilgjengelig for klubbens medlemmer på lik linje med LN-NAS.  

 

7              LN ASP  

   Flyet er satt i drift i klubben; Kontrakten blir gjennomgått. 

 

8              Aktivitetskalenderen 2014. 

   Flystevne på Helganes 14-15 Juni. Morten ønsker et budsjett på 5000,- for å kjøpe telt 

   og effekter til en stand på airshowet. Det innvilges. 



 

 

9            ”Medlemstransport” til Luftsports uka på Starmoen. 

  Dersom medlemmer i klubben ønsker seg til Starmoen for luftsportsuka kan       

  fellestransport med klubbens fly/ LN-NFF arrangeres. 

 

10           NLF støtter seg på godkjent dansk ATO; Denne blir sendt til tilsynet. Skoleavdelingen har 

  kontroll på dette og følger saken videre.  

 

11           Endringer for hvordan dekke teorikravet på Klubb PFT. 

  Dette vil bli tatt opp på instruktørmøte.  

 

12           Mer nøyaktig føring av operativ info. (Ref. hendelse på Voss) 

  Klubbens nåværende ordning regnes som god nok. Men det kan presiseres på nettsiden 

  at fartøysjefer fører antall personer ombord samt fuel mengde før avgang i permen på 

  briefing rommet.  

 

13           Sekundærbase på Helganes, Karmøy/Haugesund. (Ref motorglider på Karmøy) 

  Vi stiller oss positive til samarbeid og venter på en konkret avtale fra Karmøy.     

 

14           Admin kontoret er renovert; For styret, Fagsjefer og Gruppeledere. (Har alle nøkkel)  ? 

  Kontoret ser bra ut. Gamle dokumenter anbefales lagret hos statsarkivet/ jærmuseet etter  

  at de er gjennomgått. 

 

15           Seter ledig feltet i MWL, og brukertilgang til FORF (Rover Observatørene) og flyelevene!

  Det er satt opp egen bruker i MWL for utsjekkede observatører. Fartøysjefer som er 

 interessert i å ha med folk fra FORF kan sette opp antall ledige seter i bookingen i MWL. 

 

16          Til info, Flytjenesten har samling på Lista sammen med Flesland og Kjevik siste helg i Mai 

  og siste helg i August. 

 

17          Kontoret til Kåre Hagelin. 

 Formann tar kontakt med Kåre vedrørende fremtidige planer. 

 

18          Annet? 

 

 Varslingsplan / havariberedskaps innstruks bør gjennomgås (innen neste styremøte) og 

 eventuelt oppdateres. Denne inngår i klubbhåndboka. Olav Vik er i gang med oppdatering 

 av denne. 

 

 Oppdatering av klubbhåndboka må få prioritet. Formann sjekker med Eirik Walle.  

 

 Angående ny lås til klubbhytta må det undersøkes om programvare ligger i pristilbudet. 

 Det er innhentet tilbud på lås av Arild Flesjå. Dette er blitt gjennomgått på styremøte. Det 

 jobbes videre med saken frem mot neste styremøte.      

 

  Nils Henrik koordinerer oppdatering i Altinn med Eirik Walle. 

 

 

 

  

 



Kommende møter: 

 

Styremøter 

20. Mai kl.1800 

17. Juni kl.1800 (tema; forberedelse til ferieperiode med tanke på tilgjengelig flytid og verksted). 

26. August kl.1800 

 


