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Dato: 24.04.2018, kl.18:00  

Sted: Klubbhus, klasserom 

Styret: Stein Olaussen, Daniel Kleppa, Kyrre Andersen, Lise Andersen, Erlend Svanes, Ivar A. Devold 

Fagsjefer: Leif Olsen, Olav Vik, Tormod Olsen 

Andre: Ingen 

Saksliste: 

1. Sikkerhets tema: 

Foreløpig rapport fra havari kommisjonen ang. flyet (LN-TOS) som styrtet i sjøen etter takeoff 

fra Svolvær lufthavn, 11.02.18, tyder på at flyet ikke hadde noen teknisk svikt. De mener at 

mørket kan være årsaken til ulykken. Det minnes derfor på viktigheten av å stole på 

instrumentene. 

2. Konstituering av nytt styre: 

Gjennomført. 

3. Info fra fagsjefer: 

Leif Olsen: 

Skole aktiviteten tar seg opp. 

Tormod Olsen: 

Informasjon fra branntjenesten: Bruk knapp på lyktestolpen utenfor porten (airside) for å 

raskt tilkalle branntjenesten. 

Avinor: 5/8 hendelser GA relatert. 

Det vil bli brukt robotiser gressklippere (19stk) gjennom sommeren for klipping langs 

runway/taxiway. Det blir satt opp pinner lang rulle runway/taxiway for å sikre at klipperen 

ikke entrer. Dette har også vist å redusere fugleaktivitet på flyplassen. 

Alle vester som var due er kontrollert. 1 ble kassert og 6 nye er kjøpt inn. Disse er dyre og det 

påpekes at disse må behandles forsiktig, spesielt med tanke på dra stropper langs bakken. 

Det vil bli organisert dugnad for å legge heller fra parkering ned til port. 

4. Status økonomi: 

Den økonomiske situasjonene er fremdeles tilfredsstillende, inntekter fra flyging og hangar- 

og kontorplass-leie gir en kontantstrøm som bidrar til at vi kan betale våre kostnader.  
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5. Info fra ledermøte Motorflyseksjonen: 

Linker til presentasjonene kan finnes her:  

http://www.nlf.no/motorfly/motorflyseksjonens-lederm-te-presentasjonene-finner-du-her# 

Hovedpunktene som ble tatt opp i møte var: 

• Flydrivstoff: 

Det er ett spørsmålstegn rundt hvor lenge det vil være lovlig med blybensin (100LL). 

91UL er det samme drivstoffet som 100LL, men uten bly. Ved bruk av blyfri drivstoff 

vil ikke 50t ispeksjon være nødvendig. En aksjon ble opprettet.  

• Vedlikehold: 

Vedlikehold kan bli enklere (og billigere?) i fremtiden. 

6. Andre saker: 

Det ble diskutert flyklubbens holdning til rundflyginger, utdrikningslag, etc. En aksjon ble 

opprettet. 

7. Aksjons logg: 

 

# Aksjon Ansvarlig Status 

1 Sjekke med Skoleavdeling ang partner/buddy kurs. Rune/Kyrre 
Pågår – tentativt 

helgen 2-3 Juli. 

2 
Sende ut lokal anbefaling for taxing og parkering på 

og rundt P13. 
Tormod Utført 

3 
Sjekke med Fallskjermklubben om de er interessert 

i å bli med å arrangere en felles fest. 
Styret Utsatt 

4 

Vurdere kostnad for å mobilisere mekaniker(e) og 

få til ordning med ferry-flyging så ofte som praktisk 

mulig. Avtale møte med Norrøna ved neste ferry. 

PIM/Rune Utført 

5 Blinkende lysarmatur i hangar. Arild/Rune 

Utført – nye 

armaturer 

leveres fra 

leverandør. 

6 
Legge ut reminder på regelverk i forhold til høyde – 

og avstandsregler. 
Tormod Utført 

7 Purre på betaling fra Sola Airshow 2017. Stein Pågår 

8 

Sjekke med forsikring og luftfarts-tilsyn om 

regleverk i forbindelse med potensiell avtale med 

AirX. 

Rune/Stein Utført 

9 Reminder leiepris fly på hjemmesider/myweblog. Rune Utført 

10 
Tiltak parkering nært klubbhusvegg (info nettside 

og/eller plakat på vegg). 
Arild Pågår 

11 
Opprette en ny Fag-gruppe/Fagsjef med ansvar for 

Klubbens bygningsmasse: Fagsjef Bygg. 
Stein/Rune Utført 
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12 Samlet vurdering av AirX innspill og evnt avtale. Styret Utført 

13 Sende forespørsel til Fly bunkring service ang. 91UL Kyrre Ny 

14 
Sjekke priser og virksomheter i andre klubber ang 

rundflyginger osv. Også høre med NLF/lovverk. 
Daniel Ny 

 

8. Videre møteplan 2018: 

29 Mai 

26 Juni 

28 August 

25 September 

30 Oktober 

27 November 

18 Desember 

 

Referent: Ivar A. Devold – Sekretær Sola Flyklubb. 

 

 


