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Styret i Sola Flyklubb har igjennom 2015 fortsatt sitt fokus på å holde kostnadene nede, for å sørge 

for at medlemmene opplever fortsatt en fornuftig pris på flyleie. Dette er og blir den viktigste 

oppgaven for styret i Sola Flyklubb i tiden framover. 

Avtalen med Norrønafly er godt i gang og det har vært viktig for begge parter at innkjøringsfasen av 

denne etableringen har fått høy fokus. 

Dette arbeidet har gått veldig bra under ledelse av Teknisk Sjef, Per Ingar Mortensen, og hans team. 

2016 vil nå bli det året som danner grunnlag for måling av virkningen av denne avtalen. 

LN FTD har fått en liten «makeover» med ny motor og en del snag som ikke ble tatt i 2015. 

LN FTD fremstår nå som en «ny» maskin og klubbens stolthet. 

Flytjenesten, som har FTD som prioritert maskin i øvelse og oppdrag, vil med bakgrunn i sitt arbeide i 

2015 få økt behov for FTD i 2016. 

Bygging av ny hangar for Sola Flyklubb har vært et stort fokusområde i 2015. 

24.mars 2015 vedtok Årsmøtet å gi Styret mandat til å iverksette bygging av hangar under 

forutsetning av at dette ble gjort under forsvarlige økonomiske rammer.  

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte 22. juni, hvor prosjektleder Arild Flesjå og Økonomileder 

Erlend Moen presenterte budsjett for bygging av hangar. En byggeramme på 2,6 mill. hvorav en 

låneramme på 1,6 mill. ble godkjent av årsmøtet. 

 

2. august går Økonomileder av, og begrunner dette med mistillit til styreleder. 

12.august gjennomføres styremøte hvor denne saken gjennomgås grundig. 

 

Styret kvalitets sikrer budsjett for hangar og finner avvik som krever at lånerammen må økes med 

600.000,-NOK. 

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte den 29.oktober, hvor styret legger dette fram, og ber om 

tillatelse til å øke lånerammen. Årsmøtet aksepterer dette. 

Styret aksepterer et lånetilbud fra Sparebank1 SR-bank, og skifte fra DNB til Sparebank1 SR-bank 

iverksettes. DNB bruker mange uker på å overføre klubbens midler til Sparebank1 SR-bank, og når 

midlene endelig blir overført opplever vi at det innvilgede, og diskonterte lånet i Sparebank1 SR-bank 

er «frosset». Banken har interne rutiner som krever at klubben må være registrert i 

Foretaksregisteret for at lånet skal kunne utbetales. Det er en kjent sak at foretak med en omsetning 

større enn 50.000,-NOK må rapportere momsregnskap. Det er også klart at dersom klubben må føre 

momsregnskap så vil dette koste ressurser, og momskompensasjon vil bortfalle. 

Det iverksettes undersøkelser for å utrede hvilke konsekvenser en registrering i Foretaksregisteret vil 

ha for en klubb som Sola Flyklubb (et idrettslag med 2,5 mill. i omsetning). 

Vi kan gjennomføre registreringen med 5 vedlegg i Altinn; Vi må dokumentere omfattende 

frivillighetsarbeid og opprettholde registreringen i Frivillighetsregisteret. Vi må også dokumentere 

binæringsvirksomhet for å få tillatelse til å stå i Foretaksregisteret. 



Klarer vi å dokumentere dette så kan vi bli registrert i Foretaksregisteret og samtidig slippe unna 

momsregnskap men beholde eksisterende momskompensasjon. 

Klubben kan dokumentere binæringsvirksomhet igjennom utleie av fly. 

Frivillighetsarbeid må også dokumenteres. 

Her kan vi kanskje benytte NAK Flytjeneste som et viktig element i FORF, hvor korpset på Sola er 

landets største. 

Dette må utredes noe dypere da dette i realiteten er en aktivitet som ikke er underlagt Sola Flyklubb, 

men direkte underlagt NLF. 

Det er ikke tvil om at Sparebank1 SR-bank sitt krav til registrering i Foretaksregisteret skaper 

hodebry. 

Vi arbeider for å finne en løsning på dette og at hangar prosjektet kan gå sin gang. 

 

Til slutt, skoleavdelingen har gjennomført en ny teoriklasse og det ligger an til at vi ser 10 nye piloter i 

løpet av året. Vi ønsker disse pilotene hjertelig velkommen ! 

 

 

 

Sola, 29.02.2016 

 

Nils Henrik Aarø Hals 

Leder, Sola Flyklubb 

 

 

 

 

 

 

 

 


