
 

 

Referat fra styremøte i Sola Flyklubb 
 
Dato  12. februar 2014, klokken 19:00 til 21:30 

Sted  Hovedredningssentralen SN, møterom 219, 2. etg. 

Styret  Eirik Walle, Arild Flesjå, Ove Undheim, 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 Godkjenning av ny teknisk leder og flytryggingsleder 
Per Ingar Mortensen ble valgt av styret som ny teknisk leder. Pga. sykdom i 
familien må vi gi rom til han er klar til å ta over. Øyvind Digranes fortsetter mot en 
overlapping. Morten Rydningen ble valgt av styret som ny flytryggingsleder. 
 
3 Fagsjefrapport fra teknisk/skole/operativt 
Skole: Lang periode med mye dårlig vær derfor lite flyging. Nytt kull med elever 
klare til å fly. Skolen ønsker en stabil flysituasjon fremover. 14 elever henger med 
på teorikurset. 
Operativt: Ingen spesielle hendelser å melde. 
Teknisk: NFJ – OK. FTD klar på Notodden, hentes så snart været tillater det. 
 
4 Status økonomi 
Starten av året har vi mange regninger og lite flyaktivitet.  Erlend har regnskapet 
klart til revisjon. Bra med penger på bok. Med de nye grepene som er gjort styrer 
vi mot et bra år. Erlend er godt i gang med budsjett for 2014. 
 
Orientering fra forrige referat fra 14. januar 2014: Etter en prat med revisor blir 
årsresultatet som sto i forrige referat endret. Tapet i forbindelse med salg av LN-
JAL føres i 2013. Med 152.000 kroner i tap ender vi på 200.000 i underskudd. 
 
5 Forberedelser, frister og innkalling til årsmøte den 12.mars 2014: 

 Innstilling fra styret i saken angående sammenslåing av Sola 
Mikroflyklubb og Sola Flyklubb: Eirik lager en utredning/momentliste til 
informasjon og orientering til årsmøtet.  

 Årsrapporter fra fagsjefer: Under kontroll, alle kommer inn i god tid før 
årsmøtet. 

 Forslag fra sittende styre om bygging av ny hangar og forhold rundt 
dette: Styret venter på kostnadsoverslag, Eirik følger opp. Vi venter med å 
snakke med kommunen til etter årsmøtet. Eirik lager en enkel skisse vi  
viser årsmøtet.  



 

 Klargjøring av årsmøtedokumenter: Innkalling legges ut på nettsiden en 
måned før. Informasjon om at alle saker må være inne til styret senest to 
uker før møtet. Alle dokumenter skal være tilgjengelige  på websiden og i 
klubbhuset en uke før møtet. 

 
6 Status flypark 
LN-ASP: Venter enda på reparasjon + årlig service i Danmark. Skjer så fort været 
forbedrer seg.  
LN-NFJ: Kontrakt underskrevet og maskinen har fått en oppgradering.  
 
Velkjent problem at medlemmer booker fly 2 timer, men flyr kun en time. Samme 
problem at medlemmer glemmer å booke av. Dette fører til reduserte inntekter og 
det hindrer tilgang på fly. Styret diskuterte hva som kunne gjøres. 
 
7 Eventuelt 
Historieskriving 
Status: Gruppen har snakket med en god del folk i miljøet. De har samlet inn en 
god mengde stoff og bilder. De har besøkt statsarkivet og Jærmuseumet. Tidligere 
styreledere er kontaktet per brev. Mye bra jobbing. Man begynner snart å skrive 
ned alt  slik at det ender opp i en bok. 
 
Evaluering av sittende styre før årsmøte og valg 
Hva har vi gjort bra? Hva kan vi bli bedre på? Styret hadde en god runde og 
diskuterte dette. Det var både viktig og nyttig og ta en runde på dette. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommende møter: 
 

Styremøte: 11. mars klokken 19:00 
Årsmøte: 12.mars klokken 19:00 

 


