
Styremøte Sola Flyklubb 13.10.15 

 

Til stede:  Nils Henrik Brochmann, Rune Hilseth, Rune Hatle, Arild Flesjå, Eivin Ansnes 

 Njål Nummedal (revisor), Olav Vik (fagsjef), Leif Olsen (skolesjef) Per Ingar Mortensen 

(tekn. Sjef) 

Frafall:  Erik Andreas Øglænd (Sekretær), Lise Våge Berge (vara) 

 

AGENDA 

Sak 1: Skifte av kasserer. Revisor kommer med sin anbefaling. 

Revisor har innhentet priser fra tre forskjellige instanser mtp. å føre regnskap for klubben i 

mangel av kasserer i styret. Oppgaven tenkes overtatt på nyåret med noe overlapping. 

Viktige oppgaver knyttet til løpende utgifter og avstemming mot MyWeblog ligger i dette. 

Likevel må styret forvente å delta i enkelte oppgaver ift. klubbregnskapet. Styreleder tilbyr 

seg å ta ansvar for bank og betaling av inngående fakturaer. 

Styret er enstemmig i valg av å tilby et 3 års+ engasjement til Bente Viken som har inngitt 

tilbud på regnskapstjenester i SFK til laveste timesats på kr. 450,-. Dette estimerer en total 

års kostnad på 30.000,-NOK. 

 

Sak 2:  Gjennomgang av private søknader om plass i fremtidig hangar. 

 7 søknader er kommet inn: Njål Nummedal (2 x C-172 i klubbdrift + evt. opsjon på et fly) 

     Jarle Finsveen (Cirrus SR 22) 

     Bjørn Magnussen (Saab Safir) 

     Stavanger fallskjermklubb (C-207 T) 

     Harald Hagen/Rune Hilseth (Piper Cub) 

     Stein Magne Lian (Piper Cherokee) 

     Stein Olaussen & Co (C-172) 

      

Sak 3: Håndtering av styresaker og styredokumenter. 

Styreleder redegjør for forventninger knyttet til håndtering av informasjon. Det har den 

senere tid kommet henvendelser til medlemmer i styret som tyder på at informasjon enkelte 

medlemmer sitter på ikke medfører riktighet. 

Styret har diskutert temaet og det er enighet om at det bør henvises til styrets 

møtereferater, for å unngå uklarheter og uriktigheter. Alle møtereferater sirkuleres internt i 

styret før de publiseres, og på den måten støtter alle i styret innholdet i møtereferatene. 



Sak 4: Videre fremdrift omkring bygging av hangar. 

Et beslutningsdyktig styre vedtok på styremøte i SFK 28.08.15 å midlertidig suspendere 

hangarprosjektet i påvente av oppdaterte og oppjusterte kostnadsestimater. 

Revisor presenterer nye reviderte og høyere tall. Dette arbeidet har vært utført av 

prosjektleder, styrets nestleder og revisor. Økning skyldes bl.a. at utgiftene til grunnarbeid, 

bortkjøring og deponering av masse var underestimert og frivillig innbetaling fra 

medlemmene, samt at dugnadsinnsats var overestimert.  Prosjektleder redegjør og opplyser 

at prisen han fikk ved tilbakemelding var langt høyere enn i første estimat, som baserte seg 

på en foreløpig tilbakemelding. Dog vil gravemaskin til arbeidet bli lånt ut til SFK gratis mot 

drivstoffutgifter. 

Det er gjort visse endringer i byggetegninger som vil føre til besparelse på ca. kr 70.000,- 

Diskusjonen om heving av takhøyde mtp. mulighet for andre typer flymaskiner i fremtiden, er 

estimert til en ekstra kostnad på ca. 150.000 + mva. Prosjektleder informerer om at dette vil 

kreve ny søknad til kommunen og utgifter til endringer av byggetegninger m.m. – som trolig 

vil forlenge prosjektet med ytterligere 10 uker. 

Forslag om heving av hangartak vurderes ikke aktuelt i lys av at situasjonen nå viser at den 

eksisterende lånerammen, for å få ferdigstilt en hangar, anbefales økt fra 1,6 millioner med 

kr 600.000 og opp til 2.2 millioner kroner. Eventuelt ubenyttet del av lån vil tilbakeføres 

banken umiddelbart når hangaren står ferdig.  

Videre: 

Pengene som er donert av medlemmene til byggeprosjektet vil overskride 60.000,- , og det er 

besluttet at disse pengene nå overføres til hangar prosjektet. 

Ved avstemning i styret vedr. ja eller nei til å søke om økning av takhøyden på hangaren, 

 (døråpningen) gir 4 stemmer mot heving av tak, 1 stemme for. 

Webansvarlig kontaktes for å legge ut innkalling til nytt ekstraordinært årsmøte via MWL og 

på klubbens nettside. Møtet legges til: 29.10.2015 kl. 18.00. Klasserom SFK. 

Hensikten med nytt årsmøte er å be om årsmøtets tillatelse til økt låneramme for å sikre at 

hangar kan ferdigstilles. 

Sak 5: Annet. 

Brev fra  klubbmedlem til styret SFK med spørsmål og påstander knyttet til hangarprosjektet 

er gjennomgått. Styret har lest brevet og er samlet om at det anses besvart i dette 

møtereferatet.  

Angående kioskdriften, vil styremedlem Rune Hatle overta ansvaret for innkjøp til 

automaten. Camilla Simonsen, som betjener kiosk og forestår renhold, vil rekvirere ved lavt 

varelager. 

Styret gir tilslutning til forespørsel om utlodding av en stk. flytur av en times varighet ifm. 

barneidrett og arrangementet «Løpskarusellen 2015». Utlodding skjer søndag 18.10.15. 

Referent:  

Eivin Ansnes, for styret Sola Flyklubb 


