
Referat styremøte i Sola Flyklubb 
 
 
Dato:  27.06.2017 kl 18:00 
Sted:  Klasserom Klubbhus 
Styret: Stein Olaussen, Rune Hansen,  Daniel Kleppa,  Erlend Svanes, Kyrre Andersen 
Fagsjefer:  Leif Olsen, Per Ingar Mortensen 
Andre:   
 
 
 
  
 
Saksliste: 
 
 

1. Sikkerhetstema 
 

Nylig lokal hendelse med sjøfly viser med all tydelighet viktigheten av å trene på motorkutt etter 
avgang. Det er gode grunner til at man alltid skal gå gjennom denne muligheten i  departure briefing 
og trene på avgang med cut.  

 
2. Informasjon fra Fagsjefer 

 
Presisering fra Leif Olsen om at introturer flys av instruktører. Videre, siden vi har medlemmer under 
18 år som skoler så er instruktørene pliktige til å ha politiattest på samme linje som andre ledere i 
idrettslag, speider og lignende. Attest må forvises styret og dette blir delegert til Daniel. Leif tar det 
opp med instruktørene.  
En del diskusjon om kostnader fra vedlikeholdsselskap og spesielt den høye «mobiliserings» kosten 
vi ser at de legger til på regningen. Den er av en størrelsesorden som gjør det like attraktivt å ferryfly 
til Rakkestad.  PIM tar dette opp med de.  
Forventer at nytt leiefly, MTX er klart ganske snart. 
En del diskusjon om en Tomahwk som er tilgjengelig for salg. Mulighet for en maskin som kan tilbys 
til litt rimeligere timepris. Det er ikke ideelt å drive skoling på «one-off» maskiner.   
Videre diskusjon om muligheter for å tilby en ren «reisemaskin». 
 
3. Sola Airshow 2017 

 
Takk til alle som var med på dette. Daniel orienterte om erfaringer. Mye jobb. For tiden uvisst hvor 
mye klubben får i økonomisk kompensasjon.  
Hangar ble brukt uten at dette var med i originale planer, det har også ført til ekstraarbeid og kost 
for å deponere brukte oljetønner og plastkanner med olje til å farge røyk. Stein sjekker muligheten 
for økonomisk bidrag fra arrangør.  

 
 

4. Status økonomi 
 



Regnskap for 2017 er påbegynt og økonomien er tilfredstillende.  Diskuterte muligheten for 
bestilling av blokktid, Rune ser nærmere på dette.  

 
 

5. Klubbhåndbok 
 

Gjennomgikk denne for oppdatering.  
 

6. Fuel UL 91 
 

Det stod en artikkel om dette i et av de siste Flynytt. Rune har sjekket opp. Konklusjon p.t. er at det 
ikke er noen økonomisk gevinst ved å ta det hit.  

 
7. Åpen dag til høsten 
 
Dato ble satt tentativt til 3 september. Teorikurs starter da mandag 4 september. Leif koordinerer 
med undervisningsleder. Det er ønskelig å legge ut plan for fagene og undervisningskvelder så tidlig 
som mulig på hjemmesidene. Annonser også på fb. Videre er det ønskelig at faktura for teorikurs 
presenteres deltakere en av de første kveldene.   
 
 
 

 
 
 
 
 
   

   



 
8. Aksjonslogg: 

 Aksjon Ansvarlig Status 

1  Fordele aksjoner i henhold til aksjonsliste fra møte med 

Norrønafly. 

Per Ingar 

Erlend 

Pågår – se kommentar 

kap 9.1 

2 Sende ut forespørsel til flyeiere angående hangarleie-

utvalg 

Stein Settes på vent pga 

manglende behov 

3 Sjekke regnskapsbalanse om det er rom for å senke 

månedsleie i hangar  

Rune  Pågår 

4 Kjøpe kostemaskin til hangar Daniel Utført 

5 Sjekke med Skoleavdeling ang  partner/buddy kurs Rune/Kyrre  

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

7 Legge ut Klubbhåndboka på nettsiden Stein/Kyrre  

8 Revidere og legge ut ny Havari – og Varslingsplan Tormod Pågår 

9 Oppdatere klubbens hjemmeside med nytt styre Erlend Utført 

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

skal være lukket, også mens folk flyr 

Stein Utført 

11 Få tak i vanlig søppeldunk til hangar Per Ingar Utført 

12 Sjekke og evnt utbedre lås på dør til gammel hangar Arild utført 

13 Sjekke forskrifter for overnatting i klubbhus (Norrøna) Rune utfført 

14 Sende oppdatering av styret til Brønnøysund reg. Rune  

15 Sjekke med Fallskjermklubben om de er interessert i å 

bli med å arrangere en felles høstfest 

Mette  

16 Politiattest for instruktører Leif O  

17 Kostand for å mobilisere mekaniker(e) PIM  

18 Kostnad ved bruk av hangar og deponering av 

kanner/tønner 

Stein  

19 Forslag til blokktid Rune H  



20 Oppdater klubbhåndbok basert på forslag Stein  

21 Oppdatere operative flyinfo arket.  Kyrre  

 

9. Kommentarer til aksjonslogg 
 

1: Per Ingar jobber med å klargjøre rom med køysenger. Erlend har fått pris på dusjkabinett. I tillegg 

må det monteres røykvarslere og brannslukkere. Mulig med «minidugnad» for å få dette ferdig.  

  
10. 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: 

 
29. August 
26.  September 
31. Oktober 
28. November 
 
 
Referent:  Stein Olaussen  - Leder Sola Flyklubb. 
 
 


