
Referat fra Styremøte i Sola Flyklubb 
Dato:  28. August 2015, klokken 18:00 

Sted:   Klasserom i klubbhytten 

Styret: Nils Henrik Brochmann, Erik Andreas Øglænd, Rune Hatle, 

  Rune Hilseth, Eivin Ansnes (varamedlem),  

Fagsjefer:  Olav Vik 

Referent:  Erik Andreas Øglænd 

 
Agenda 

 

Godkjenning av referat fra forrige møte. Det godkjennes 

 

Godkjenning av møteinnkalling. Det godkjennes 

 

1. Gjennomgang av lånetilbud og beslutning omkring dette. 

I forbindelse med hangarprosjektet har Njål Nummedal og Erlend Moen mottatt 

lånetilbud fra to banker. DNB og SR-bank. Tilbudspapirene er blitt fremlagt for styret. 

Njål Nummedal og Erlend Moen anbefaler tilbudet fra SR-bank. 

Styret stemmer enstemmig ja for å følge denne anbefalingen. 

Lånet pr idag på FTD står i DNB, men vil da bli flyttet over til SR-bank. 

 

2. Status på pengedugnaden 

Pr 28/8-15 er det kommet inn i underkant av 12.000kr. 

Det er lagt ut en oversikt på klubbens hjemmeside slik at medlemmene til en hver tid 

kan se bidragene sine.  

 

Annet:  

 

VFR-kart til G1000: 

Arild Kjeldstad informerer. Ser på muligheten for å opprette abonnement på flight 

charts / VFR charts integrert i G1000 MFD. Arild vil hente inn tilbud på hva vi kan 

bruke i vår versjon av G1000 og hvor mye det eventuelt vil koste. Jeppesen VFR kart 

for Skandinavia med VFR routes på flyplassene vil da vises på G1000 MFD. Dette er 

kart med georeferanse, slik at flyet vil vises oppe kartet. Dette for å forbedre 

situational awareness og forenkle navigasjon til fremmede flyplasser.  

VFR kart for Skandinavia vil koste ca 210€ pr/år.   

 

Port på sidevegg i ny hangar: 

For å kunne ta imot lette helikopter som Robinson R44 må den nye hangaren ha en 

høyere hangarport (3.3meter +) enn det som er planlagt inn idag (3.0m). Tanken ble 

luftet om det er mulig å ha en tilleggs port på den nordre siden hangarbygget. 



Det må sees nærmere på hvordan takkonstruksjonen er tenkt på sideveggene for å 

kunne integrere en ekstra port. Styret vil se nærmere på muligheten mot neste 

styremøte. 

 

Veien videre for hangarprosjektet: 

Pr. dags dato er det allerede kommet inn 4 søknader om hangarplass. 

Revisor (Njål) + prosjektleder (Arild Flesjå) skal ta et møte og sette opp en 

prosjektplan. Denne prosjektplanen forventes ferdig før Flyklubben begynner å bruke 

penger til hangarbygging. 

Styret har enstemmig besluttet at Arild som prosjektleder vil få dekket reiseutgifter i 

forbindelse med transport (Finnøy-Sola) til byggeprosjektet i perioden byggestart-

byggeslutt. Dette mot reiseregning.  

 

 

 

Erik Andreas Øglænd 

Sekretær 


