
Referat styremøte i Sola Flyklubb 
 
 
Dato:  24.04.2017 kl 18:00 
Sted:  Klasserom Klubbhus 
Styret: Rune Hansen, Erlend Svanes, Mette Waagen, Daniel Kleppa 
Fagsjefer:  Olav Vik, Per Ingar Mortensen,  Tormod Olsen 
Andre:  Nils Henrik Aarø Hals 
 
A:   Godkjenning av forrige møtereferat:  Godkjent 
B:  Godkjenning av innkalling:  Godkjent  
 
Saksliste: 
 
 

1. Informasjon fra Fagsjefer 
 

Flytjenesten ved Aarø Hals: Nils Henrik redegjorde for Flytjenestens syn på forslag fra Styret om å 
tilrettelegge booking av fly ved øvelser i 3-timers-intervaller. Forslaget var basert på en tidligere 
diskusjon fra innkommet forslag til Styret, der man ønsket å se på muligheten for å effektivisere 
bruk av fly disse helgene og åpne for en enklere stand-by ordning for privat bruk. Styret fikk en klar 
og grundig oppklaring i hvordan øvelsen er bygd opp og satt sammen, og hvorfor dette ikke vil være 
en hensiktsmessig løsning.   Saken ble diskutert på ny og det kom til enighet mellom Styret og 
Flytjenesten at sistnevnte vil  beholde fulldags-booking som før. Det ble også bestemt at man før 
øvelser sender ut almenn beskjed om  at det er fullt mulig å sette seg på stand-by booking og at 
Flytjenesten vil, dersom et fly ikke benyttes, kansellere booking og frigi fly til de som evnt har satt 
seg opp på stand-by. 
Det ble i samme anledning  opplyst om og diskutert at Flytjenesten pr definisjon ikke er en del av 
Sola Flyklubb. De er underlagt Nasjonal Flytjeneste som er en undergruppe av NLF/NAK. Styret 
etterspør en klarere forståelse av Flytjenestens tilhørighet til Klubben generelt og kom fram til en 
enighet med Nils Henrik om å holde en kontinuerlig informasjonsflyt i forhold til Flytjenestens 
aktivitet og virksomhet. 
 
Tormod Olsen: «Presentasjon fra Vinteropersjoner « er levert til publisering og vil være å finne på 
Klubbens nettside.  
Notam Gardermoen kommer på Klubbkveld i mai for å snakke om gammelt og nytt på IPPC og 
hvordan fylle ut korrekt flight plan etc. Det vil i tillegg bli en demonstarjon av et nytt fly som ofte 
brukes til skoling, Sonaca 200.  
 
Per Ingar Mortensen: Det er snart tid for  50 timer service og snag-retting på DAG og 100 timer på 
NFJ.  
Videre planer for Klubbens flypark ble tatt opp og diskutert. Teknisk stand og framtidig vedlikehold 
og behov ble vurdert. Samtidig vil Styret også undersøke muligheten for å leie inn fly fra Nørrøna-fly. 
Saken oppdateres til neste styremøte.  
 
 
 



2. Sola Airshow 2017 
 

Kandidater til verv i komiteene som jobber fram mot Sola Airshow 2017 er funnet, men vi trenger 
fremdeles flere frivillige til dugnadsarbeid før, under og etter stevnet. Styret vil effektivisere søket 
etter mannskap og vil benytte både myweblog, Facebook og plakat i Klubbhuset.  

 
 
3. Status økonomi 

 
Pålegg til endring i Regnskapet for 2016 innkommet på Årsmøtet er utført. Resultatregnskap og 
Balanseregnskap er ferdig og vil bli publisert. Det vil da være klart for regnskapsfører å begynne på 
2017. Kasserer redegjorde i grove trekk grei økonomi så langt i år. Fremdeles ikke mulig å se om vi 
går i pluss, men cash flow er positiv. 

 
 

4. Utleie glasshus 
 

Fallskjermklubben flytter nå inn og er fornøyd med avtalen 
 

5. Annet 
 
 

Styret bestemte seg for å arrangere en høstfest for å sette sosialt samvær på agendaen. Vi prøver å 
få med  fallskjermklubben siden vi nå er blitt lykkelige naboer med felles luftige interesser.  Mette 
sjekker videre. 

 
Med 238 betalende medlemmer i 2016 kan vi regne oss som  Norges største flyklubb  
 
 
 
   

   



 
6. Aksjonslogg: 

 Aksjon Ansvarlig Status 

1  Fordele aksjoner i henhold til aksjonsliste fra møte med 

Norrønafly. 

Per Ingar 

Erlend 

Pågår – se kommentar 

kap 7.1 

2 Legge planer for Glasshuset og gå videre med evnt 

leieavtale 

Stein Utført 

3 Sende ut forespørsel til flyeiere angående hangarleie-

utvalg 

Stein Settes på vent pga 

manglende behov 

4 Få tak i søppeldunk i metall  til ny hangar Rune Utført 

5 Kjøpe rulle med tørkepapir til hangar Rune  Utført 

6 Sjekke regnskapsbalanse om det er rom for å senke 

månedsleie i hangar  

Rune  Pågår 

7 Kjøpe kostemaskin til hangar Daniel Pågår – Daniel sjekke 

med Arild 

8 Diskutere deltakelse Airshow 2017 Styret Pågår 

9 Sjekke med Skoleavdeling ang  partner/buddy kurs Styret Når og hvor 

10 Kjøpe årskort på Lista Rune  Utført 

11 Sende ut regler for taxing og parkering på og rundt P13 Tormod Pågår 

12 Legge presentasjon og annet av interesse fra 

klubbkvelden «Vinter-operasjoner» 

Stein/Tormod Utført 

13 Legge ut Klubbhåndboka på nettsiden Stein/Kyrre  

14 Revidere og legge ut ny Havari – og Varslingsplan Tormod Utført 

15 Oppdatere klubbens hjemmeside med nytt styre Erlend  

16 Opprette Facebook side for Sola Flyklubb Rune Utført 

17 Sette opp plakat på hangar-dører om at portene alltid 

skal være lukket, også mens folk flyr 

Stein  

18 Få tak i vanlig søppeldunk til hangar Per Ingar  

 



7. Kommentarer til aksjonslogg 
 

1: Per Ingar får tak i folk til å hjelpe til med å klargjøre rom med køysenger. Fjerne den ene køya og 

ordne med sengtøy. I tillegg må det monteres røykvarslere. Erlend sjekker opp pris på dusjkabinett. 

 
8. Videre møteplan 

 
Styret beholder tirsdag som fast møtedag og vil prøve å kalle inn til møte siste tirsdag i hver måned. 
Møtetidspunkt 18:00. Planlagt møtedager er som følger: 
 
30. Mai 
27.juni 
29. August 
26.  September 
31. Oktober 
28. November 
 
 
Referent:  Mette Waagen  - Sekretær Sola Flyklubb. 


