
Referat fra styremøte i Sola Flyklubb 
 
 
Dato  12.juni 2013 
Tilstede:  Arild Flesjå, Erlend Ljosnes, Ove Undheim, Leif Bjarte Wold, 

Nils Henrik Brochman, Eirik Walle. 
Referent: Eirik Walle 
 
Vårsesongens siste styremøte var etter invitasjon fra Arild, lagt til hans flotte 
sjøhus på Finnøy. En fin ramme før det blir sommer og ferie for de fleste av 
oss. Møtet var med servering av en utsøkt kyllingsuppe - cred til kokken og 
verten. 
 
Agenda for møtet: 
 
1. Rapport fra fagsjefer (skole, operativt, teknisk og flytjenesten )  
2. Økonomistatus. 
3. Fornyelse av flyparken - statusrapport. 
4. Nye websider - status og videre fremdrift. 
5. Eventuelt.  
 
1. Leif Bjarte representerte skolen, og hadde ikke noe spesielt å anmerke 
derfra. Operativt var det ingen rapporterte hendelser siden siste styremøte. 
Teknisk har det av ulike årsaker vært litt for lange avbrudd i forbindelse med 
at flyene skal på ettersyn. Har ført til tildels begrenset tilgang på fly i perioder. 
I forståelse med teknisk leder, vil Stian Johansen bli forespurt om han kan 
tenke seg å være teknisk NK og følge opp for teknisk leder når han er     
opptatt på annen kant. Arild forestår forespørselen. 
 
2. Til tross for at flyene har hatt dårlig tilgjengelighet pga teknisk og skader, er 
økonomien under kontroll. Dette skyldes bl.a. bra kostnadskontroll. Det har 
vært jobbet med forsikringsutgiftene, og pr d.d. foreligger det et tilbud fra 
Sirius og et justert mottilbud fra QBE, som er vårt nåværende 
forsikringsselskap. Erlend ser nærmere på saken og følger opp. 
 
3. Det fremkommer under møtet at det i klubbmiljøet går en del rykter og 
direkte misforståelser i forhold til hva gruppa som driver med utredning av den 
framtidige flyflåten vår, har som mandat, og hva som er styrets agenda med 
dette arbeidet. Eirik lager skriv om arbeidet til "Flykomiteen". 
 
4. Websider, ingenting gjort siden sist- her MÅ vi ta tak... 
 
5. Eventuelt:  
- Utvidelse av nødvendig hangarkapasitet kan kanskje ses på i samarbeid 
med Sola 
 videregående. Eirik snakker med Oddbjørn Nordheim. Bob Sawyer sin 
hangar er fremdeles 
 til salgs - noe for flyklubben? Eirik sjekker om klubben alternativt kan sette 



opp "letthangar". 
- Flytjenesten er aktiv og holder trening og samlinger, sist på Lista helga 8. - 
9.06. 
- Oppklaring mellom Erlend og Nils Henrik om kostnad med å ha JAL i 
klubben. 
- Salg JAL - Eirik tar kontakt med Øyvind for teknisk tilstand mtp for 
forberedelse til salg. 
- Historiegruppen har kommet godt i gang med arbeidet sitt. De planlegger å 
være ferdig med årsskiftet 2014/2015. Komiteen er interessert i bilder og 
historier fra personer som kan sitte med slikt. 
 
Eirik Walle 
Referent	  


