
Referat styremøte i Sola Flyklubb 

Dato:  16.12.2014 

Sted:  Klasserom i klubbhytten 

Styret:   Nils Henrik Brochmann, Ragnvald Helland, Arild Flesjå, Rune Hilseth, Erlend Moen, 

  Erik Andreas Øglænd 

Fagsjefer: Olav Vik, Per Ingar Mortensen, Leif Olsen 

Referent: Erik Andreas Øglænd 

A:   Opprop 

B:   Godkjenning av referat fra forrige møte. Ikke gjennomgått. 

C:   Godkjenning av innkalling til dagens møte. Den godkjennes, må sendes ut i god tid før 

  møtet. 

1. Fagsjefrapport fra teknisk/skole/operativt/FT 

Skole:  Ikke gjennomgått 

Teknisk: Ikke gjennomgått 

Operativt: Lite flyging den siste tiden, mye grunnet dårlig vær. Det har vært innført PPR pga 

  innføring av SNAP. PPR er nå opphevet. 

FT:  Ikke gjennomgått 

 

 

2. Økonomi: Ikke gjennomgått på møtet 



3. Norrønafly: Norrønafly er i gang på Sola og har allerede gjennomført ettersyn. 

  Norrønafly har ytret ønske om å henge opp reklameskilt på hangar for å synliggjøre 

  etablering på Sola. Styret stemmer ja til dette. 

  Sola Flyklubb skal ikke være involvert i Norrønaflys virksomhet i anlegget, men skal 

  gjennom teknisk leder legge til rette for operativ drift. 

   

  Norrønafly vil gjøre alt vedlikehold på SFK's fly med unntak av 50hrs inspeksjon. 

  50hrs inspeksjon gjøres som før av teknisk avdeling innad i klubben.  

  Årlig inspeksjon av flyene gjøres ved Norrønaflys hjemmebase på Rakkestad (inntil 

  videre). 

  Kontraktforslag mellom SFK og Norrønafly ble gått gjennom på møtet og er nå sendt 

  til Norrønafly. 

   

 

4: Hangar: Etter at byggesøknad ble innsendt ble Arild Flesjå innkalt til møte med kommunen. 

  De mente at fasade mot Nord må endres før søknaden kan gå videre. Arild får tegnet 

  ny fasade før saken sendes inn for ny godkjennelse. 

  Det er viktig for oss av vi får klarhet angående tillatelse til å flytte hangaren med oss 

  til P5 dersom det en dag skulle bli behov for det. 

  Ny status på hangarprosjektet vil bli gitt på første styremøte i Januar 2015.     

5: Eventuelt: Mikroflyklubben ønsker å leie klubblokalene til SFK for sosiale klubbsamlinger. Styret 

  stemmer ja til dette. Alle medlemmer i Mikroflyklubben er velkomne. 

  Det ble lagt frem forslag om å restricte bruken av LN-FTD til skoling i høysesongen. 

  Dette for å legge tilrette for langturer for medlemmer som ønsker det. Forslaget 

  legges ned da det er ventet inn alternative reisefly i løpet av våren 2015.  

  TB10 (LN-KLD) og C177 (LN-NFF). 

  Inngangsdøren i hangaren er nå byttet. Nøkkel henges på flynøklene. Ekstranøkkel vil 

  bli lagt i safen i klubbhytten. 

 

Styremøter: Tirsdag 27.01.2015 KL 1800 

  Tirsdag 24.02.2015 KL 1800 

  Tirsdag 24.03.2015 KL 1800 

 

Sekretær: Erik Andreas Øglænd 


