
Referat fra styremøte i Sola Flyklubb 

Dato:  26.08.2014 

Sted:  Klasserom i klubbhytten 

Styret:  Nils Henrik Brochmann, Erik Øglænd, Rune Hatle, Arild Flesjå, Erlend Moen 

Fagsjefer:  Leif Olsen, Olav Vik, Per Ingar Mortensen, Morten Rydningen 

Referent:  Erik Andreas Øglænd 

1. Godkjenning av innkalling og referat fra forrige uke. 

2. Status fra fagsjefer:  

 Økonomi:  Økonomien i klubben går greit. I løpet av Juli/August er det fløyet totalt 200hrs. 

 Totalt 700hrs i år. 

 Skole: Driften går greit. Søknadsprosessen for ATO godkjennelse er godt igang. Herunder 

 skoling til PPL-A, LAPL, sjø, natt og akro.  

 Teknisk: Flyene har hatt noe nedetid, men er på vei opp igjen nå. ASP har stått med 

 transponder trøbbel og DAG med flap problematikk. Vurderer å legge en "minimum 

 equipment list" (MEL) i hvert fly. Vi har fått god hjelp av Hans fra Danmark for å få maskinene 

 våre i luften igjen.  

 Operativt: Intet nytt å rapportere.  

 FT: Øvelse planlagt på Lista siste helgen i August. Samarbeid med 330skv og redningsskøyte. 

 Karen Eide tar over ansvaret for observatørene og vi takker Eivind Ansnes for innsatsen. 

 

   

1. Hangarprosjekt: Kommunen har enda ikke behandlet saken fordi det har oppstått noen uklarheter 

i saken. Det foretas en opprydning og Arild Flesjå vil fremstå som hovedkontakt for prosjektet. Etter 

at det har kommet frem rykter om Arilds intensjoner i forhold til prosjektet utviser Sola Flyklubbs 

styre full tillit i fortsettelsen av prosjektet. Vi takker Njål Nummedal for hans bidrag i prosessen. 



2. Vedlikehold av hangardørene: Det er foretatt midlertidige utbedringer slik at portene fungerer, 

men skinnene må repareres permanent etterhvert.  

3. Flystøy: Det kommer en del støyklager fra Skadberg området. Delt mellom SFK og SFFK. Det 

oppfordres til å følge klubbens prosedyrer for reduksjon av unødig støy. 

4. PC Software: Istedenfor å oppdatere software på våre pcer, bestemmes det å gå til innkjøp av nye 

datamaskiner. Erlend Moen finner en ny løsning for klubben. Han er også satt ansvarlig for å holde 

klubbens printere operative.  

5. Reservenøkler til flyene: Per Ingar skal skaffe nye nøkler som settes inn i safe i klubbhytten. Frist 

for anskaffelse er 12.09.2014 

6. Gjenoppretting av kioskdrift: Det opprettes en prøveordning så fort som mulig slik at klubbens 

medlemmer igjen kan få et tilbud om kjøp av kioskvarer.  

7. Mer nøyaktig føring av operativ info: Ikke noen store problemer oppdaget, men saken følges opp. 

Medlemmer oppfordres til å føre nøyaktig operativ info før hver tur. 

8. Varslingsplan/ havariberedskapsinnstruks: Ny og oppdatert versjon vil bli skrevet inn i Sola 

Flyklubb ATO 

9. Sammenslåing med mikroflyklubben: Erfaringer fra andre klubber sier at det ikke er å anbefale en 

sammenslåing. Men vi vil fortsette prosessen for å se om det er noe som kan komme både SFK og 

mikroflyklubben til gode. Kjetil Vik fra mikroflyklubben vil stille opp som en ressurs person for 

klubben etterhvert.  

10. Norrønafly; etablering på Sola: Vi finner dette tilbudet meget interessant og vi vil tilby dem 

hangarplass og kontor. Vi inviterer dem over til Sola for å evt gå videre i prosessen og legge frem 

forslag om leieavtale.  

11. Etablering av avdeling på Helganes: Avdeling på Helganes blir å anse som en sekundærbase og 

denne vil skrives inn i klubbens ATO søknad. 

12. Publikumsflyvning, gjelder fra Oktober: Vi avventer saken og tar en kikk på regelverket før vi 

kommer med en endelig beslutning på om dette er noe SFK skal drive med.  

 

Nye styremøter: 

Tirsdag 30.09.2014 Kl 18 

Tirsdag 28.10.2014 Kl18 

Tirsdag 25.11.2014 Kl18 

Sekretær:   Erik Andreas Øglænd 


