
Referat fra Styremøte i Sola Flyklubb 

 
Dato:  28. April 2014, klokken 18:00 
Sted:  Klasserom i klubbhytten 
Styret:  Nils Henrik Brochmann, Erlend Moen, Erik Andreas Øglænd, Rune Hatle, 
  Rune Hilseth, Eivin Ansnes (varamedlem), Lise Våge Berge (varamedlem) 
Fagsjefer: Per Ingar Mortensen 
Referent: Erik Andreas Øglænd 
 
 

Saksliste 
 

A: Opprop 
 
B: Godkjenning av referat fra forrige møte. Ikke gjennomgått 
 
C: Godkjenning av innkalling til møtet. Godkjennes, men varamedlem Eivin Ansnes må 
 inn på mailing listen til sekretær. 
 
  
1. Nye i styret: 

  Eivin Ansnes og Lise Våge Berge 
 
2. Fagsjefer fra teknisk/skole/operativt/flytjenesten 
Teknisk: Har vært mye å gjøre i det siste. Har nesten virket som en heltidsjobb for  
  teknisk sjef. FTD måtte til Rakkestad på 100hrs og det har blitt skrudd på 
  samtlige fly. PIM foreslår å kjøpe inn digitale tekniske manualer for klubbens 
  fly. Han skal sjekke opp i det til neste møte. Det planlegges dugnad i hangar 
  for å "shine" opp før sommeren. 
 
Skole:  Representant ikke tilstede og derfor ikke rapport. 
Operativt: Representant ikke tilstede og derfor ingen rapport. Fagsjef bemerket i  
  forkant av møtet at føring av reisedagbok må bli mer nøyaktig. 
FT:   Det har blitt avholdt en samling i Oslo for flytjenesten/NLF sentralt og det kan 
  bevilges midler opptil 640.000. NHB ønsker å søke om 50timer til trening for 
  klubbens flytjenestepiloter 
3. Økonomi 
  Ting går greit om dagen. lite flyging i jan feb, men har tatt seg litt opp nå som 
  været har vært bedre og flyene fungerer. 
4. Hangarprosjekt 
  Arild er på østlandet og møter derfor ikke på møtet. Søknad til kommunen 
  ferdigstilles. Søknadsdeadline er 8. mai. Erlend Moen snakket med Avinor om 



  ny kontrakt for leie av området vi ikke disponerer idag og det har vi fått.  
  Kontrakten foreligger, men er ikke signert enda. 
  
5. Booking begrensing i Myweblog 
  Formann Nils Henrik Brochmann stiller spørsmål om det fortsatt er praksis at 
  medlemmer kan ha maksimum 4 bookinger stående i MyWebLog? Dette er 
  gjeldende og styret anser 4 bookinger pr medlem som tilstrekkelig. Styret 
  oppfordrer til å booke "standby" Slik at flyene ikke blir stående på bakken 
  dersom noen kansellerer.  
6. Snagging i Myweblog 

  Det har vært mye oppføring av "unødige snags" i det siste. Det må publiseres 
  en oppklaring av hva som skal føres og ikke. Teknisk avdeling kan lage en 
  MEL "Minimum Equipment List" og en guide som viser hvordan vi skal føre 
  bøkene.   
7. Manglende samsvar mellom Myweblog og Flydagbok 
  Det MÅ være samsvar mellom disse. Årsaken til differanse er at flytidene blir 
  summert feil i  bøkene og at noen glemmer å føre i MyWebLog. Eivin kan 
  hjelpe Livar med å få oversikt dersom det er behov for det. En konsekvens av 
  dette var at det sent ble oppdaget at LN-FTD var due for 100hrs ettersyn.  
  Derfor måtte denne flys til Rakkestad, isteden for å ta ettersynet på Sola.     
8. Kontrakt med Norrønafly ferdigbehandles 
  Kontrakten har vært ute på høring. NHB og PIM setter seg ned og  
  implementerer komentarene og ferdigstiller kontrakten.  
9. Eventuelt 
  Printerveiledning - skal komme en ny utgave da den gamle er sliten og enkelte 
  sliter med å få printerløsningen til å fungere. 
 
  SFK ønsker å anerkjenne den viktige jobben kontrollantene gjør for oss i  
  klubben. Dette gjennom for eksempel "sponsing" av nøkkelpersoner som  
  kontrollanter, skolesjef osv. Vi vil hente inn konkrete tall for å se hva det  
  egentlig dreier seg om. Kanskje også med tanke på fremtidig rekruttering av 
  kontrollanter.  
 
  Det må bringes orden i klubbdokumentene. Erik A Øglænd, Nils Henrik  
  Brochmann og Lise Våge Berge skal prøve å nøste opp i røra og finne frem 
  dokumentene. 
 
 

Erik Andreas Øglænd 
Sekretær 


