
Referat fra styremøte i Sola Flyklubb

Dato 8. januar 2014, klokken 19:00 til 21:50
Sted Hovedredningssentralen SN, møterom 219, 2. etg.
Styret Eirik Walle, Arild Flesjå, Nils Henrik Brochmann, Erlend Moen og Thomas Hetland
Fagsjefer Olav Vik og Morten Rydningen (for skolesjefen)
Referent Thomas Hetland
Saksliste

1 Godkjenning av innkalling og referatet fra forrige møte.Godkjent uten anmerkninger.
2 Fagsjefrapport fra teknisk/skole/operativtTeknisk: NFJ klar på Notodden. FTD venter service. JAL klar til å dra til Notodden neste uke. Øyvind har valgt å trekke seg som teknisk leder, fortsetter til ny ansvarlig er trent opp. Vi har tre kandidater til ny teknisk ansvarlig: Erik Andreas Øglænd, Stian Johansen og Per Ingar Mortensen. Styret kaller disse tre inn til et møte. Skole: 15 elever på teorikurset, noen har begynt å fly allerede. Det er ansatt ny eksamensansvarlig hos Luftfartstilsynet som forhåpentligvis vil forbedre dagens eksamenssystem for våre elever. Ingen oppdateringen rundt sjøflyging. Operativt: Lite aktivitet – ingenting å rapportere. Litt feilføring i reisedagbøker, bør gi beskjed til de det gjelder. 
3 Status økonomiErlend har ført alle bilag for 2013. 1,25 mill på konto i banken. Går mot underskudd på 50.000 NOK. Vi fikk momskompensasjon på 125.000 i 2013. 173.000 fra Sola Airshow 2012. Omtrent 400 flytimer mindre i 2013 enn 2012. Vi går litt ned på medlemskontingenter. Alle skoleelever har betalt for seg. I stedet for at vi har etterslep på betaling av flyleie har vi nå mange medlemmer som betaler på forskudd. Regnskapet viser at driften av flyparken fremdeles går med underskudd. Styret ser seg derfor nødt til å øke timeprisen med 100 kroner for alle fly for å sikre et forsvarlig økonomisk driftsresultat. De nye leieprisene trer i kraft fra 1. Februar 2014. 
4 IRS-modul i MyWebLogInnebygd rapporteringsmodul. Vi har prøvd postkassen før som ikke har fungert. Også et tidligere datasystem som ikke har fungert. Denne er derimot innebygd der vi allerede gjør alt annet.  Morten Rydningen blir kvalitetsansvarlig for denne rapporteringen. Det skal også arrangeres en flytryggingskveld for å innføre systemet til klubbens medlemmer. Vedtak: Styret innfører denne ordningen fra 8.januar 2014.



5 Status ny flytryggingslederPer Ingar Mortensen har sagt ja til å bli ny flytryggingsleder.
6 Status ny flyparkNjål Nummedal kjøper NFJ fra Vassbotn og påkoster den litt oppgraderinger for og så leie den ut til flyklubben. Vedtak: Styret leier NFJ inn for 525 kroner timen. Erlend og Njål snakker sammen og inngår en leiekontrakt.Arne Skofteland eier LN-ASP som står på Lista. Blir fløyet for lite, ønsker derfor å leie den til oss. Leiepris ikke fastsatt, men antatt å ligge i samme prisleie som for NFJ. Venter på reparasjon, 200h + årlig i Danmark. Nils Henrik ringer til eier og avtaler videre.  
7 Lansering av ny nettsideGodkjent av styret. Klar til å lanseres. Thomas legger inn referat fra 2013 i .pfd filer. Eirik Walle lager et velkomst innlegg.
8 Prosjekt ny hangarKlubben har ikke tilstrekkelig nok hangarkapasitet per dags dato. Vi har lang og dårlig erfaring med å la flyene stå ute (korrosjon, salt, nedbør, vind). Vi må ha flyene under tak. Forslag: Sette opp hangar på flyttbare betongelementer. Slik kan vi ta med oss hangaren når vi flytter sørover i fremtiden. Tar klubbhuset og løfter det mot grensen til parkeringsplassen. Så bygges det en hangar på ca. 40 x 15 meter med plass til 4 fly. Prisoverslag er på vei. Det er snakk om en god pris. Dette gir også mulighet for å leie ut den gamle hangaren til verkstedopphold. Eirik har snakket med Leif Lorentzen som ikke var avvisende. Sola kommune må også godkjenne dette, området er regulert til GA aktivitet. Vi kan få god hjelp fra noen av klubbens medlemmer som kan stille med ressurser, men det trengs også en god del dugnadsarbeid. NLF har et hangarfond vi kan prøve å låne penger fra.Dette blir en årsmøtesak der styret presenterer prosjektet og gir et prisoverslag. Eirik tar ansvar videre og forbereder er prosjekt til årsmøtet.
9 Forberedelser til årsmøtet 2014Årsmøtet blir satt til onsdag 12.mars 2014 klokken 19:00 i Hovedredningssentralen sitt auditorium. Eirik tar kontakt med valgkomiteen og setter de i gang. Eirik er på saken angående sammenslåing med Sola Microflyklubb, det skal holdes møte i forkant av årsmøtet vårt. 
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10 EventueltÅpen dag: Burde vi reklamere mer til neste år? Vi har ikke gått ut og reklamert skikkelig godt fordi vi har vært redde for at mange kommer bare for en flytur uten at de vil melde seg på teorikurset. Bør forandre dette til neste år slik at kan få mer interesse og tjene penger på flyturer.Møte angående flyverksted på Sola:Ove har deltatt på møtet.  50% oppmøte, omtrent 20 flyeiere. Alle flyeierne vil ha mindre kostnader, men ingen vil stille sin hangar til disposisjon. Sola Flyklubb kan bruke den gamle hangaren til disposisjon når vi bygger ny.
Kommende styremøter før årsmøtet:12. februar klokken 19:0011. mars klokken 19:00


