
 
 
 
 

Referat styremøte i Sola Flyklubb 
 
Dato:   27.01.2015 

Sted:  Klasserom i klubbhytta 

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

  Moen, Erik Andreas Øglænd, Rune Hatle 

Fagsjefer: Per Ingar Mortensen 

Andre: Livar Hole 

Referent: Erik Andreas Øglænd 

 

A: Opprop 

B: Godkjenning av referat fra forrige møte. Ikke gjennomgått 

C: Godkjenning av innkalling til dagens møte. Ingen merknader. 

 

1. Fagsjefrapport fra teknisk/skole/operativt/flytjenesten 

Skole:  Ikke gjennomgått 

Teknisk: Ikke gjennomgått 

Operativt: Ikke gjennomgått 

FT:  Ikke gjennomgått 

 

2. Økonomi: 

  Driften går totalt sett i pluss. Aktuelle tall vil bli gjennomgått på kommende 

  årsmøte. 

 

3. Hangar:  

  Oppdaterte forslagstegninger er sendt til Sola kommune. Beklageligvis bruker 

  kommunen lang tid på saksbehandling. De mener grunnlager er godt for en 

  søknad. Det er hentet inn prisoverslag for å få flyttet klubbhytten de meterne 

  vestover, som kreves for å få plass til ny hangar. De foreløpige tallene er noe 

  høye, så det blir løftet flere alternativer fremover.  



  Arild Flesjå har begynt å se på byggepriser slik at noe konkret kan legges frem 

  på det kommende årsmøte. 

 

4. Norrønafly:  

  Kontraktforslag har blitt sendt til Norrønafly, de har ikke noen   

  endringsforslag. Endelig kontrakt ferdigstilles til Fredag 30.01.2015. 

   Det ble på forrige styremøte diskutert overnattingsmulighet i klubbhytten for 

  teknikere fra Norrønafly. Dette går vi bort ifra. Hotell vil bli brukt som primær 

  overnattingsmulighet. 

  Norrøna fly har etterspurt et kart over hva de disponerer av område i sitt  

  arbeide her på Sola. Per Ingar anskaffer dette. 

 

5. Mikroflyklubben:  

  Har etterspurt muligheten for å få leie klubblokalene til Sola Flyklubb for å 

  arrangere sosiale klubbkvelder en gang i uken. 

  De vil motta et skriftlig tilbud om å få leie klubblokalet til klubbkvelder for 

  medlemmer. 

 

6. Årsmøte: 

  Det er snart klart for årsmøte. Dette må avholdes innen utgangen av mars 2015.  

  Styret bestemmer at dato for møtet blir 24.03.15. Klokken 18:00 i Sola  

  Flyklubbs lokaler. 

  Innkalling skal være sendt ut senest en måned før møtet holdes. 

  Sakspapirer skal være klart og distribuert senest 1 uke før møtet holdes.  

 

7. Eventuelt:  

  Luftfartsskolen ønsker å etablere seg på Sola. De ønsker et samarbeid med 

  SFK. Mulighetene rundt dette utredes i et møte mellom SFK og   

  Luftfartsskolen. 

 

 

 

 

 



Kommende møter: 

  24. februar - styremøte kl 18 i klubbhytten. 

  17. mars - styremøte kl 18 i klubbhytten. 

  24. mars - Årsmøte kl 18 i klubbhytten. 

  7 . april - styremøte kl 18 i klubbhytten. 
 
 

Sekretær: Erik Andreas Øglænd 
 
 


