
Referat: Styremøte Sola Flyklubb 

Tirsdag 28.10.14, tidspunkt 18:00-20:30 

 
Tilstede  
Styret:  Nils Henrik Brochmann, Erlend Moen, Rune Hilseth, Rune Hatle (referent) 
Fagsjefer: Morten Rydningen, Per Ingar Mortensen 
 

Sakliste 
 
Sak 1 – Gjennomgang referat fra styremøte 30.09.2014. 
 
Referatet fra sist møte godkjennes. 
 
Follow-ups fra sist styremøte; 

 Pitot-trekk og rorlås er ikke bestilt ennå. 

 Fjær til hale/fortøyningskrok på FTD skal installeres på neste 100t. 

 Jobber med å få til et møte med crew-chiefer på fly, og vasking av fly etc. 

 Oppussing av kontor til Norrønafly er ferdig. 
 
 
Sak 2 - Innkallelse 
 
Innkallelse til dagens styremøte godkjennes. 
 
Sak 3 – Nytt fra fagsjefer 
 

Operativt Intet nytt 
 

Flytjenesten Intet nytt 
 

Økonomi Flyparken totalt går i overskudd! 
FTD går i minus totalt (drift/avskrivninger). 
Innleie/utleie av NFJ, DAG og ASP går i overskudd, og flyparken totalt går dermed 
i overskudd. 
 
Det er flydd 985 timer per 30.09.2014. (125 timer i september) 
 

Teknisk FTD, NFJ, DAG vil sannsynligvis bli lagt under Norrønafly for vedlikehold. 
 
NFJ, DAG og ASP på gjennom en kartleggingssjekk før fornyelse av ARC, grunnet 
krav fra Cessna. 
 

 
  



Sak 4 – Oppdatering pågående saker 
 

1 Hangarprosjekt Intet nytt. 
 

2 Vedlikehold hangar Ny dør er bestilt, kommer i løpet av ei uke. 
Ny lås på den andre døren. 
Det kommer vann inn i hangaren fra siden ved veien, 
sannsynligvis dårlig med drenering. Grøft bør graves. 
 

3 Flystøy Intet nytt. 
 

4 Reservenøkler Har ordnet til to fly (ASP, DAG), og venter på nøkler til de to 
siste flyene. 
 

5 Norrønafly 2 års prøveperiode på kontrakt, med to samarbeidsmøter i 
året. 
Klubbens fly får prioritet, mot at det ikke tas leie for 
hangar/kontor. 
Har tilgang til halve hangaren, trenger arbeidstemperatur.  
Tilgang til lånefly mens vi har fly til årlig (som sannsynligvis 
må tas på Rakkestad). 
 
De trenger tilgang til nett i hangar, og adgangskort til 
flyplass/klubbhytte. 
 
Når kontraktforslaget er ferdigutformet, sendes det ut på 
høring blant styre/fagsjefer før det presenteres til 
Norrønafly. 
 

6 Status ATO-søknad Det er åpnet for at eksisterende RF for skolevirksomhet blir 
videreført i 3 år, slik at kravet til ATO blir utsatt tilsvarende. 
 
Søknad på ATO foreløpig lagt på is, men arbeidet blir likevel 
fullført sånn at det er klart for fremtiden, blant annet med 
hensyn på dokumenter og at ENHD blir base. 
 

7 Skolebase ENHD Leiekontrakt fremlagt, pris vurderes. HSFK skal holde AV-
utstyr ved eventuell kursing av PPL i regi av Sola Flyklubb. 
 

 
Sak 5 – Forslag om strengere klubbregler ifb ny BSL D 
 
Ny BSL-D for småfly, forslag om å innføre strengere klubbregler for drivstoffreserver enn det «ny BSL 
D» åpner for (10-30-45 min). 
 
Styret innfører ikke egne klubbregler, og forventer at fartøysjef planlegger godt, og tar hensyn til 
forventede forsinkelser som kan oppstå under flyging. 
 
 


