
Innkalling til årsmøte i Sola Flyklubb 

 

Dato og tid: 28 mars, 2017 

Sted: Møterommet i klubbhuset 

Saksliste: 

Først en stille stund til minne om de medlemmene som har forlatt oss. 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

4. Behandle klubbens årsmeldinger 

5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand. 

6. Behandle innkomne forslag og saker. 

7. Fastsette medlemskontingent for 2018. 

8. Vedta klubbens budsjett for 2017. 

9. Foreta valg: Leder, Nestleder, Styremedlem, 2 Varamedlemmer. 

Det er åpent for benkeforslag til de forskjellige vervene som er på valg, men det ønskes at man i 

størst mulig grad gir innspill via valgkomiteen ved Leif Veka. 

Saker til årsmøtet sendes til styret innen årsmøtet eller tas opp under pkt 10. 

Årsrapporter er gjort tilgjengelig på klubbens websider. Komplett revidert regnskap er enda 

ikke klart, men vil legges frem så snart som mulig. 

Kun fremmøtte medlemmer med gyldig (betalt) kontingent er stemmeberettigete.  

 

Vel møtt! 

For styret 

Stein Olaussen 

Leder 

  



Årsmelding Sola Flyklubb 2016 

Fjoråret, 2016, utmerket seg både ved at det var både høy og lav aktivitet på samme tid.  

Med «lav» aktivitet menes nedgangen i antall produserte timer, nesten 20 % sammenlignet med 2015. 

Dette kan nok primært tilskrives den generelle økonomiske situasjonen her i distriktet. Mange av våre 

medlemmer har sitt virke i olje- og gass bransjen og når denne går gjennom store omveltninger og 

nedbemanninger så merkes det. Kanskje særlig på skolefronten blir dette ekstra merkbart da potensielle 

elever finner det vanskelig å sette av det som kreves for å ta full PPL når kanskje fremtiden er 

permittering eller oppsigelse fra jobben.  

Høy aktivitet har det imidlertid vært på «byggefronten» som da har resultert i en etterlengtet splitter ny 

hanger. Dette har involvert betydelig dugnadsinnsats fra våre medlemmer. Selve startskuddet kan man 

si var den spektakulære flyttingen av hele klubbhuset i et løft retning parkeringsplassen. Dette skapte 

den plassen som trengtes til hangaren og etter flyttingen var det ingen vei tilbake, da ble det 

hangarbygging. Folk deltok på dugnad og her var det en fin blanding av medlemmer som har bygging 

som yrke helt til rene amatører (som undertegnede). Takk til alle som var med, og særlig takk til Arild 

som holdt fokus og fikk det hele i mål.  

I tillegg til klubbens fly er det leid ut plasser til flyeiere med base på Sola. Siden flere i styret er flyeiere 

med ønske om plass ble fordelingen av plasser ivaretatt av en egen komité. For tiden er det utleid 4 

plasser og vi har kapasitet til å leie ut enda en plass. Det er for tidlig til å kunne se konkrete besparelser i 

vedlikehold pga hangarplass, men alle som har hatt fly stående ut vet hvilken slitasje det innebærer. 

Videre er særlig vinteroperasjoner mye lettere når flyet står inne i hangar, selv om vinteren på Sola har 

vært av det milde slaget i år.  

Nå er det også klart at kontoret som ble bygget helt på nordsida («glasshjørnet») er leid ut til 

fallskjermklubben.  I tillegg til inntekter ser vi det også som positivt for luftsportmiljøet på Sola at vi blir 

samlet så mye som mulig vi som driver på i «luftå». Da blir både motorfly, micro og fallskjermhoppere 

samlet på samme område.  

På økonomien har vi også merket nedgang i aktivitet og hangarbygging. Da det i tillegg til skifte av 

bankforbindelse ble en omstrukturering av konti -nummering samt at det tok lang tid for å få regnskapet 

i orden så har det vært en utfordrende jo for kasserer. Dette er nå ordnet opp i og vi starter 2017 med 

ny regnskapsfører.  

Triste hendelser har vi dessverre ikke vært forskånet for siden sist årsmøte. På selveste nasjonaldagen i 

fjor kom den tragiske nyheten om Ola Seim som forulykket med AAM.  Det blir rart å avholde årsmøte 

uten Ola’s kløktige kommentarer og innspill. Senere mistet vi mangeårig medlem og redaktør av 

klubbavisa Stikka Gunnar Eriksen og nå ganske nylig vår høyt verdsatte instruktør Livar Hole, begge 

grunnet sykdom. Dette viser jo på all mulig smertelig vis at liv og helse er ikke noe en kan ta for gitt.  

Tananger 14.03.2017 – Stein Olaussen – Leder Sola Flyklubb 



ÅRSRAPPORT FRA FLYTRYGGINGS LEDER 2016 
 
Jeg tok over som Flytryggingsleder september 2016 etter Morten Rydningen. 
Retter en stor takk til Morten som over lengre tid har gjort en utmerket jobb som 
Flytryggingsleder. Håper at jeg kan fortsette på like god måte og fortsatt prøve å 
tilrettelegge så våre aktiviteter kan utføres på en sikker måte. 
 
Det har ikke vært rapportert noen større hendelser i løpet av 2016. 
 
Det er registrert en IRS (Integrert Rapporteringssystem) rapport som gjaldt T&G 
uten korrekt klarering. 
En rapport virker lite i forhold til antall flytimer, og ber medlemmene bruke IRS ved 
avvik og/eller hendelser slik at fagsjefer/styre kan ta aksjon – overføre læring til 
andre. 
Mulig at IRS ikke er god nok kjent, men det er en del av MyWeb. 
Bruksanvisning ligger på Sola Flyklubb hjemmeside under dokumentsamling. 
Det kan rapporteres anonymt. 
 
Flytryggingsleder har deltatt på Avinor Sola samarbeidsfora for Local Runway 
Safety Team. Dette forumet har møte 2 ganger i året og inkluderer flyselskaper, 
Avinor og andre brukere av runways/taxiways på Sola. 
 
Flyklubbens vester har vært inne til årlig sjekk og merket med farge, samt måned 
sjekk utført. 
Minner om at våre medlemmer henger vestene tilbake i klubbhus etter bruk, og i 
tilfelle utløst/skade, gi beskjed til undertegnede slik at vesten blir tatt hånd om. 
 
Klubben har etter god dugnadsinnsats fått en fin hangar, noe som reduserer behov 
for at flyene parkeres ute. 
Dette vil redusere slitasje på fly, og over tid mest sannsynlig vedlikeholds kost. 
 
Oppfordrer brukere av flyene våre til å ta godt vare på flyene våre da det i tillegg til 
å øke sikkerheten, også vil redusere vedlikehold og nede tid på flyene, som har en 
direkte påvirkning på timeprisene. 
 
Mitt mål er for 2017 å gjennomføre 2 flytryggingskvelder vår og høst, og ønsker 
innspill på tema. 
Første temakvelden ble gjennomført i februar – Vinteroperasjoner 
 
Ønsker dere alle ett godt fly år i 2017. 
 
Tormod Olsen – Flytryggingsleder 



ÅRSRAPPORT FRA OPERATIV LEDER 2016 

I år 2016 produserte vi 1075 timer, som er omlag 225 timer mindre enn i 2015. 

Grunnen til dette er vel økonomisk nedgangstid her i distriktet og delvis dårlig vær 

i perioder. Men tar vi med timene som medlemmene flyr på private fly, har  vi  en 

brukbar aktivitet i klubben. Året startet med LN-FTD, LN-ASP og LN-DAG 

tilgjengelig og i april kom også LN-NFJ på plass. LN-ASP ble levert tilbake til eier i 

juni. I perioder har vi lånt inn LN-PAL og LN-AEG fra Norrønafly, slik at vi har for 

det meste hatt tre fly tilgjengelig. 

Det har vert noen hendelser, som har blitt ordnet opp i ganske raskt. Men at 

hendelser og skade på fly ikke har blitt rapportert, er uakseptabelt.  Å innføre 

obligatorisk ICAO flightplan blei heldigvis utsatt. Vi har restriksjoner på 

skoleflyging, men har ikke fått melding om brudd på denne bestemmelsen. 

Det var med sorg og fortvilelse vi mottok budskapet om Ola Seim sin tragiske 

bortgang. Klubben og heile GA miljøet på Sola har mistet en god kamerat og 

fagmann. Vi lyser fred over Ola’s minne. 

Skolen med Leif og instruktørene gjør fortsatt en god jobb med høyt faglig nivå, 

noe som gjenspeiler seg i gode resultater for SKILL testen. 

Arild med dugnadsgjengen har utført en fantastisk jobb med å bygge hangaren. 

Åpningsfesten fredag 17. juni var en markering for en ny tid i klubben. Alle 

klubbens fly under tak er noe nytt. Her må vi passe på at vi ikke får skader på 

flyene ved ut og inntauing. Som alltid må vi sjekke flyet godt før flyging. 

Med hangar, god vedlikeholdsordning, flinke folk i ledelsen og fornuftig booking, 

bør vi nå kunne øke aktiviteten. Dette må vi alle følge opp, så vi fortsatt kan ha 

det trivelig og kjekt i klubben og en sikker flyoperasjon. 

 

Olav Vik 

  



Årsrapport fra skoleavdelingen 2016. 
 
 
I løpet av 2016 har 6 kandidater fløyet opp og bestått skilltest til PPL/A, 6 
soloflygingsbevis er utstedt og 3 PPL/A innehavere har gjennomført mørkeutsjekk. 
 
Oversikt over skolemessig flyging i 2016: 
 
Skoleflyging med elever:     378:15 
Soloflyging:         78:10 
Skilltest og PC:        46:40 
Treningsflyging:        56:25 
Introflyging:           7:15 
Instruktør PFT:          6:50 
Klubb PFT:         44:15 
Totalt skole/trening:     618:10 
 
Som kjent har Sola flyklubb krav om årlig klubb PFT. Antall timer med klubb PFT 
kan synes lavt, men bestått skill test eller PC er også godkjent som en klubb PFT. 
 
På teorikurset 2016/17 er det 8-10 elever.  
 
Øystein Sandal deltok på NLF`s skolesjefseminar på Gardermoen 19-20 november 
2016. Øystein skrev et fyldig referat fra seminaret, dette er distribuert til klubbens 
instruktører. 
 
Sola flyklubbs flyskole fikk utvidet skoletillatelsen til å omfatte skoling til LAPL, i 
brev fra Luftfartstilsynet, datert 02.09.16 
 

 
Sola 09.03.2017 

 
Leif Olsen                                                                                       Frode Moi 
Skolesjef            Undervisningsleder 
  



 

ÅRSRAPPORT 2016 FRA SFK TEKNISK AVDELING 

 

 LN-FTD ble operativ med ny motor i 2016.   

 Leieavtalen med LN-ASP ble sagt opp og flyet utfaset fra Sola Flyklubb. 

 Norrønafly har utført 100, 200 timer og årlige inspeksjoner på våre fly og 
liggetiden har vært minimal.   
 

 LN-NFJ har fått installert overhalt hoved understell p.g.a rust på de gamle.  

Understellet ble levert og montert av Flyteknisk Notodden. 

 

 Etter at den nye hangaren ble tatt i bruk har vi ikke hatt skader som skyldes ytre 

påvirkning på våre fly.   

 

 Teknisk avdeling i Sola Flyklubb har utført diverse feilretting og flere 50 timers 

inspeksjoner på klubbens fly. Det har vært utført et solid stykke arbeid fra teknisk 

personell i klubben og alle (Rune Hilseth, Leif Veka, Erik Andreas Øglænd og 

Stian Johansen) fortjener en stor takk. 

 

 

MVH 

Per Ingar Mortensen/Teknisk leder SFK 

  



Årsrapport for NAK Flytjeneste, Rogaland 

 

I 2016 ble det utført 1 skarpt oppdrag fra Flytjenesten; Dette var en nattflygning til Florø hvor oppdraget 

var å frakte en reservedel til en SeaKing; Oppdraget tok 6 timer. 
HRS var flere ganger, i løpet av 2016, i ferd med å scramble FT Rogaland men rådende værforhold 

stanset dette.  

 

Det har vært gjennomført to større øvelser i 2016; Disse ble gjennomført med Sola som base, i samarbeid 

med FT Agder, FT Hordaland, Norsk Folkehjelp Jæren og Redningsskøytene (M/S Sjømann). 

 

Det ble i 2016 øvet totalt 28 timer i FT Rogaland og totalt fløyet 34 timer. 
 

Politidistriktene er nå omorganisert og dette vil føre til enkelte endringer i hvor stort område som blir 

dekket av det enkelte korps i FT. 

Alle politidistriktene vil fra og med 2017 benytte "Felles Ressursregister" for mobilisering av SAR/SEAO 

utstyr. 

FT Rogaland, som er landets største FT korps, må være forberedt på å dekke et større område enn nå. 

Korpset teller 13 piloter og 13 observatører. 

 

Årlig FT samling på Stavanger Politistasjon og årlig FT samling på Gardermoen er avholdt. 

FORF samarbeidet gir god avkastning for FT Rogaland.  

 

Det planlegges to store øvelser i 2017; En i mai og en i august. Utsendte datoer er tentative. 

Disse øvelsene vil ha Sola som base, hvor FT Rogaland vil samøve med FT Agder; De andre FORF 

organisasjonene vil også naturligvis ha en viktig funksjon i øvelsen. 

 

FT ble utstyrt med moderne navigasjonsutstyr i 2016 samt nødnett. 

FT Rogaland har egen instruktør på AGA Nødnett og samtlige piloter i korpset er nå sertifisert på AGA 

Nødnettet. 

Alle FT pilotene er også kurset på G1000 NAV III kartplotting og posisjonsrapportering. 

 

Alle FT korpsene i Norge rapporterer direkte til NLF, Motorfly seksjonen, Flytjenesten v/Dagfinn 

Terning. 

Det benyttes fra og med 2016 et elektronisk system for rapportering av all aktivitet. 

 

Det vil ikke bli rekruttert nye piloter til FT Rogaland i 2017. 

 

 

 

Nils Henrik Aarø Hals 

Leder FT Rogaland 

  



Klubbhus og hangar 

2016 blei det året der mykje skjedde på utvidelse av bygningsmasse.. Klubbhus blei flytta for å 

få på plass ny hangar. I juni hadde vi innvielsesfest i den nye hangaren som stod ferdig i mai. Før  

vi begynte arbeidet med flytting av klubbhuset i januar og etter at klubbhuset var flytta var det 

fortsatt uenighet om prosjektet burde gjennomførast. Heldigvis var årsmøtet i 2016 veldig klar 

på at hangarprosjektet skulle fortsetja og at det skulle vera fullt trykk på arbeidet framover. 

Som hovudansvarleg for dugnadsarbeidet og kontakten med entreprenørar vil underteikna gi 

stor ros til alle dei medlemmene som brukte av fritida si for å synleggjera at Sola Flyklubb 

trengde ein hangar og at klubben med dette ville befesta sin posisjon på P 13. Utan dykkar vilje 

til dugnad hadde det ikkje blitt nokon hangar. Å bidra med dugnad har mange sider ved seg. Dei 

to viktigste er likevel at vi minskar utgiftene, noko som gjer at dei fleste slike prosjekt blir 

realiserte. Den andre delen, som kanskje er vel så viktig, er at vi som medlemmer viser at vi vil 

noko med klubben vår. Vi vil utvikla klubben, noko som hangaren viser. Så er det slik at ingen 

som har bidratt positivt i denne prosessen skal gjerast meir viktig enn andre for kanskje å ha 

bidratt meir. Her er alle like viktige enten ein bidrar ein dag eller ti, eller gir penger som mange 

valgte å gjere. Det er summen av alle bidrag som til slutt har gitt resultater. 

I innspurten av byggingen av hangaren skjedde det tragiske då Ola Seim døde i flystyrten i 

Østfold. Ola som hadde nabohangaren til klubben var ein viktig støttespelar i vårt 

byggeprosjekt. Han såg veldig fram til å sjå at hangaren stod ferdig, men dessverre så fekk han 

ikkje oppleva det. Som ein av dei som fekk læra Ola og kjenna med sin kunnskap, sin fine lune 

væremåte, blei det ikkje lett å starta opp at og fullføra byggingen av hangaren. Me sko så 

inderleg vel hatt deg med vidare Ola. 

I dag står hangaren der, prosjektet er nesten i mål. For tida så står det parkert 6 fly i hangaren, 

som var det vi hadde sett for oss skulle gå an å ha plass til.  Det er alltid slik at det som ikkje blir 

gjort med ein gong, blir utsett og utsett. Vi har litt utfordringar med vatn som renn inn på 

golvet i den søre enden av portane. Dette skal vi ta tak i slik at det blir gjort i løpet av 

våren/sommaren. Så er det alltid ting som må gå seg til etter kvart. Litt justering av portar og 

diverse. Me må også få sådd i utearealet slik at området klubben disponerer ser fint ut for 

naboar og dei som går i klubben.  

Ingen skal vera i tvil om at det er eit økonomisk løft for klubben å investera  i ny hangar. Men 

sett opp mot det å sleppa å ligga og tenka på at flya står ute på P 13 og dansar i vær og vind, 

skal vi ta den utfordringen og driva klubben slik at historia kan visa at dette var ein god og 

fornuftig investering. 



I skrivande stund er vi i innspurten med og fullføra det som vi har valt  og  kalla «Glashjørna»  I 

planlegging og søknadsfasen måtte vi gjer noko her som kommunen kunne akseptera. Ideen om 

å laga eit rom her med glasfasade blei godt mottatt i kommunen. Vi fekk då muligheten til og 

innreda eit rom som kunne nyttast. Vi begynte dette arbeidet seint i fjor haust. Nå står rommet 

snart ferdig og klubben har inngått ein leigeavtale  med fallskjermklubben frå 1 april. Denne er 

foreløpig på 3 år og kan forlengast. Rommet er på ca 30 m2. Å få fallskjermklubben inn her vil 

styrka flymiljøet på P 13 ennå meir. 

Klubbhuset  blei som tidlegare nevnt flytta for å gi plass til den nye hangaren. Med tanke på at 

flyttinga skjedde i eit løft så er det ikkje blitt store skader på klubbhuset. Litt skjeivheiter og 

anna er registrert, men ikkje verre enn at det er til og leva med. Nå må vi ha litt tid på oss slik at 

alle setningar i bakken får roa seg og evt ta dei opprettingane som er nødvendige litt seinare. Vi 

får også prioritera litt utvendig vedlikehald av klubbhuset dette året. Det som er nytt og 

allerede gjort er at inngangsdøra er retta opp og den har fått ny lås. Nøkkelkortet er historie, nå 

er det kodelås som gjeld. Det er informert på websida korleis ein tileignar seg koden. Det er 

gjort plass i klubbhuset slik at Norrønafly har fått sitt kontor her. 

Gamle hangaren er fortsatt ein stor verdi for klubben og må takast vare på. Norrønafly bruker 

den til vedlikehaldet  på dei flya klubben disponerer, i tillegg til parkering for to fly som før. Det 

er rydda og gjort litt vedlikehald. Det som vi snart må ta tak i er å skifta opphenget på portane. 

Dette er nå så gammelt at det for lengst har overskride levetida.  

 

Arild Flesjå 

  



Årsrapport fra økonomi 2016 

Regnskapsåret 2016 har vært et år med mange utfordringer. Klubben vedtok bygging av 
hangar og i den forbindelse hadde klubben behov for lån. For å få innvilget lån måtte 
klubben bytte bank. SR-Bank ble valgt. Etter at byggingen av hangar var startet, trakk SR-
Bank lånet tilbake på bakgrunn av at klubben ikke var registrert i foretaksregisteret. Det 
ble søkt og vi fikk godkjent registreringen. Dette åpnet igjen for at lånet kunne 
utbetales. Det var i den første perioden etter bankbyttet vanskelig å holde oversikt på 
økonomien. Dette på grunn av innbetalingene til Myweblog og Teller som ble overført til 
det kontonummeret som var slettet i DNB.  
 
Klubben har god kontroll på økonomien. Myweblog gjør at vi enkelt kan holde oversikt 
på innbetalingen for flyleie. Det hender uheldigvis ofte at betaling for flyleie ikke gjøres 
opp etter at turen er logget. Dette gjør at det må purres, noe som tar opp unødig tid for 
kasserer.  
Det ble for 2016 utbetalt 113073,- i momskompensasjonsmidler. 
 
Ledige plasser i hangaren har blitt utleid til private fly. Dette er med på å dekke de faste 
utgiftene for hangaren. Klubben er helt avhengig av denne inntekten.  
 
Utbetaling til flyeiere har blitt utført sporadisk gjennom året.  Det har tidvis vært 
vanskelig å beslaglegge bøkene for kontroll og avregning mot Myweblog. Kasserer har 
sett det som viktigst å holde flyene tilgjengelig for booking. Målet har vært å betale 
flyeier en gang per måned. 
Klubbens regnskapsfører har dessverre ikke vært så tilgjengelig for klubben og kasserer 
som ønsket. Dette har medført at vi ikke alltid har hatt full kontroll over utgifter mot 
budsjettet. Til tross for dette har alle fakturaer og utbetalinger blitt gjort kontinuerlig. 
 
Avsetninger til motor og propell for LN-FTD har ikke blitt gjort i regnskapsåret. Dette på 
grunn av at klubben har tilgjengelige midler på motorfondet, og vi har sett det som 
viktigst å betale ned lånet på flyet mest mulig.  
 
I skrivende stund er ikke regnskapet ferdig og har dermed ikke blitt kontrollert av 
revisor. Dette vil være ferdig til årsmøtet. 
 
Kasserer mener jobben er utført tilfredsstillende etter forutsetningene dette året. 
 

Sandnes 13.03.17 

Rune Hansen - Kasserer 



 

 

 
  



 

 

 


