
Referat fra Styremøte i Sola Flyklubb 

Dato:  02. Juni 2015, klokken 18:00 

Sted:  Klasserom i klubbhytten 

Styret:  Nils Henrik Brochmann, Erlend Moen, Erik Andreas Øglænd, Eivin Ansnes,   

  Arild Flesjå 

Fagsjefer: Per Ingar Mortensen, Leif Bjarte Vold (Møtt på vegne av Skolesjef Leif Olsen). 

Referent: Erik Andreas Øglænd 

 

Saksliste 

1.  Godkjenning av innkalling: 

  - Ikke godkjent, punkter på "eventuelt" skal rettes til formann før innkalling 

  sendes ut.  

 

2. Hangar prosjektet og bygninger 

  - Onsdag neste uke skal saken behandles i kommunen. ingen innsigelser fra 

  kommunen så langt. Arild har derfor god tro på at søknaden går gjennom. 

  Arild ser på hvor mye av utgiftene som kan dekkes av dugnadsarbeid og  

  regner med ca 10% pr million. Totalt mellom 200 og 250.000 kr på prosjektet. 

  Framdriftsplan: planlagt ferdig innen utgangen av oktober slik at flyene er 

  inne før vinteren kommer for fullt..  

  Det må holdes et ekstraordinært årsmøte for å godkjenne lån, budsjettosv. 

  dette planlegges til mandag 22.6.15.  

  Arild har undersøkt og funnet at vi ikke vil kunne motta spillemidler til bruk i 

  hangarprosjektet.  

  Flytting av klubbhuset ser ut til å koste rundt 185.000 for flytting i ett stykke, 

  dette er 10-15.000 dyrere enn å dele klubbhytten opp og flytte del for del. Det 

  vil allikevel spare oss for en del arbeid. Styret velger å gå for å flytte  

  klubbhytten i ett stykke. 

 

3. Fagsjefer 

Skole:  Leif Bjarte møter for Leif Olsen. Skole avdelingen har siste uken hatt 2  

  skilltester og 2 skolesjekker og alle er bestått. Det er blitt gjennomført  

  teorieksamen nylig hvor alle strøk i ett eller flere fag. 5 har tatt opp eksamen 

  på nytt, men resultat foreligger ikke enda. Leif har fått en henvendelse fra 



  Haugaland flyklubb som ytret ønske om samarbeid og evt instruksjon på 

  ENHD. Styret ønsker en oppklaring i forhold til omfang og hva de ønsker. 

  Styret er i utgangspunktet positive til dette.  

Operativt: Ikke møtt 

Teknisk: NFJ værfast på Kjevik. ASP har hatt en punktering, som har blitt fikset. FTD 

  har en u/s starter, ny ankommer 4/6 og blir montert av Norrønafly. Det er 

  også gjennomført en 50hrs inspeksjon på LN-FTD   

FT:  Lite øvelse til nå i år, NHB skal på nødnettkurs på Starmoen. Det blir satt i gang 

med øvelse etter det. 

 

4. Økonomi 

  - Går greit, en del utestående betalinger på booking.  

 

5. Klubben dekker kostnader for skolesjef og kontrollant forbundet med  

vedlikehold av papirer. 

  - NHB legger frem tallene.  

  - Refunderes etter kvittering, oppad begrenset til 15.000. Dette reguleres årlig 

  av styret.  

  - Styret godkjenner at kostnadene dekkes for skolesjef og kontrollant.  

 

6. Kontrakt med Norrønafly signert. 

  - Kontrakten er signert.  

 

7.  Dugnad 

  - Trenger noe dugnad i hangaren. Blandebatteri lekker, tette hull i taket  

  (oppgang til loft) og flytte inn i nye skap. Arild kaller inn.  

 

8. Klubbhåndboka 

  - Begynner på nytt med revisjon basert på tidligere utgave funnet på Erlend 

  Moens pc. 

 

9. Teknisk håndbok. 

  - Per Ingar trenger mer tid, da det er en stor jobb. 

 



 

10. Eventuelt 

  Bruk av SFK- lokaler til komersielle aktiviteter som ikke er i klubbens regi: 

  - Slike saker må informeres til styret / skoleavdelingen i forkant.  

 

  Differensierte priser på leie av klubbfly/ høyere medlemskontingent? Bør man 

  kunne betale seg vekk fra dugnadsforpliktelser? 

  - Differensierte priser på leie vil føre til mye merarbeid og derfor lite  

  aktuelt. Styret landet ikke på noen konklusjon angående frikjøping av  

  dugnadsforpliktelser, men ser negativt på å innføre det som en mulighet.   

 

  Club to club: Fallskjermklubben starter hopping på Helganes. Da er det aktuelt 

  med "shuttleflyging" til/fra ENHD med hoppere. De vil også låne   

  klasserommet i klubbhytten en gang i måneden, styret sier ja til dette.  

   

  Postkassen i klubbhuset bør tas bort. vi har nå elektronisk   

  rapporteringssystem.  

 

  Beskjed fra Statoil. kortene våre gjelder ikke i Sverige. De kommer med nye 

  kort. De nye kortene gjelder kun for Sverige. Disse legges inn på teknisk  

  kontor inntil noen skal til Sverige.  

Nye møter: 

  Mandag 22.06.2015 kl 18:00 - Ekstra ordinært årsmøte med påfølgende  

  medlemsmøte 

  Tirsdag 25.08.15 kl 18:00 

  Tirsdag 29.09.15 kl 18:00 

  Tirsdag 27.10.15 kl 18:00 

  Tirsdag 24.11.15 kl 18:00 

  Tirsdag 15.12.15 kl 18:00 

Erik Andreas Øglænd 

Sekretær 

 


