
ÅRSMØTE 2014 I SFK 
  
Viser til tidligere innkalling til årsmøte i Sola Flyklubb den 12. mars 2014 kl. 19.00. Møtet 

avholdes i auditoriet på Hovedredningssentralen SN, Flyplassveien 190, 4050 Sola. 

 

SAKSLISTE:  
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede/fastsette stemmetall. 

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

3. Velge møteleder, referent, tellekorps og 2 repr. til å underskrive protokollen. 

4. Styrets og fagsjefers årsrapporter. Årsrapportene med unntak av økonomileders 

rapport, vil ikke bli behandlet på årsmøtet, men det vil bli anledning til å stille 

spørsmål.  

5. Behandle det reviderte regnskapet for 2013. Forslag til vedtak: ”Årsmøtet 

godkjenner regnskapet for 2013 med eventuelle kommentarer.” 

6. Behandle budsjett for 2014. Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner det fremlagte 

budsjettet for aktivitetsåret 2014.” 

7. Behandle innkomne saker: Det er ikke fremmet saker fra medlemmene for 

årsmøtet innenfor fristen. Styret fremmer to saker for årsmøtet: 

  

a. Sammenslåing/innlemmelse av Sola Mikroflyklubb i Sola Flyklubb: 

På årsmøtet i 2013 ble det gjort følgende vedtak: "Årsmøtet gir styret i 

Sola Flyklubb mandat til å utrede en sammenslåing av Sola Mikroflyklubb 

og Sola Flyklubb i løpet av 2013 /2014. Styret vil komme tilbake med en 

innstilling på årsmøtet i 2014."  

 

Innstillingen vil bli lagt fram på årsmøtet. Styret inviterer deretter årsmøtet til å 

gjøre følgende vedtak: ”Styret gis mandat til å gjennomføre en sammenslåing av 

virksomhetene i Sola Mikroflyklubb og Sola Flyklubb, under forutsetning at dette 

også i fortsettelsen er praktisk og organisatorisk gjennomførbart.” 

  

b. Hangarsituasjonen for Sola Flyklubb: Det vil på årsmøtet bli gjort rede for 

styrets planer med ny hangar og bakgrunnen for dette. Deretter inviteres 

årsmøtet til å gjøre følgende vedtak:  

”Styret gis mandat til å arbeide videre med planene for en ny hangar, 

innenfor en kostnadsramme på NOK 3 mill.” 

 

8. Fastsette medlemskontingenten for 2015. 

9. Fastsettelse av frivillig selvassuransepremie for 2015. 

10. Valg til nytt styre: 

 

Valgkomiteens innstilling er vedlagt i årsmøtepapirene. Det er også åpent for å 

komme med benkeforslag til de forskjellige vervene som er på valg, men vi 

henstiller om at man i størst mulig grad gir eventuelle innspill til valgkomiteen 

senest 2 dager før årsmøtet. 

 

Vi gjør oppmerksom på at det i henhold til Idrettsforbundets lover ikke lenger er 

mulig å gi sin stemme via fullmakter (ref. NIFs lov §§ 2-5 og 2-9). Kun frammøtte 

medlemmer med gyldig medlemskap for 2014 er stemmeberettiget. 

 

 

For styret i Sola Flyklubb 

 

Eirik Walle  

Styreleder 


