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Dato: 26.06.2018, kl.18:00  
Sted: Klubbhus, klasserom 
Styret: Stein Olaussen, Kyrre Andersen, Rune Hansen, Erlend Svanes, Ivar A. Devold 
Fagsjefer: Leif Veka, Per Ingar Mortensen 
Andre: Ingen 

Saksliste: 

1. Sikkerhets tema: 
  Det kan være lurt å oppfriske prosedyren ved en radio failure. Tenk gjennom; hvilken 

squawk skal brukes (7600), rute for innflyging og hvor det er beskrevet, evt. lyssignaler, 
etc. 

 

2. Info fra fagsjefer: 

Flytekniskleder, Per Ingar Mortensen 
  LN-FTD har vært på 50t. 

  Motor til LN-DAG er hentet. 

  GATS fuel sampler i bestilling. 

  Airbag system må snart skiftes på LN-FTD. 

Byggleder, Arild Flesjå 
  Nytt lysarmatur skal byttes denne uken. 

  Ny låskasse i gammel hangar skal byttes denne uken. 

  Dør i den gamle hangarer skal byttes. 

  Det er planer om å legge flere betongheller på stien ned mot utgangen på P13. 

  Oppretting av dører i klubbhuset er planlagt utført ila sommeren. 

  Ferdigstilling av maling av ny hangar er også planlagt. 

 

 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. 

  Endret forsikring på bygninger. 

  Endret forsikring på LN-FTD. 

  Det har hittil i år vært gledelig høy aktivitet på flyging. 665 time hittil i år på 3 fly mot 
838 timer på 4 fly fra i fjor. 

  Selv om aktiviteten på LN-MTX (PA-28) er god ønsker styret at maskinen flyes mer. Det 
oppfordres derfor at klubbens medlemmer også tar utsjekk på PA-28. 

 

3. Hangar: 
  Utleie av hangar til "Svensken" Pa-28-200 SE-MRC på dagsbasis hvis det er ledig. 
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4. Mail fra Avinor (høring nedleggelse av NDB): 
  Styret har ingen innsigelser. 

 

5. Planer for høsten: 
  Introdag vil bli holdt 1 og 2 September. 

 

6. Annet: 
  Møte med Avinor med hovedfokus på runway incursion ble gjennomført. Det minnes 

om at man er oppmerksom på hvor grensen til runway går, spesielt 29/36 intersection. 
Vær også oppmerksom på testing av CAT II der holding linjer er lenger inn på taxiway. 

 

 Styret ønsker alle en god sommer og god flyging! 
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7. Aksjonslogg: 
# Pågående Aksjoner Ansvarlig Status 

1  
Sjekke med Skoleavdeling ang partner/buddy kurs. 
Tentativt høst. 

Rune/Kyrre Oppdatert/Pågår 

2  
Sjekke med Fallskjermklubben om de er interessert i å bli 
med å arrangere en felles fest. 

Styret Utsatt 

3  
Tiltak parkering nært klubbhusvegg (info nettside og/eller 
plakat på vegg). 

Arild Pågår 

4  
Sende forespørsel til Fly bunkring service ang. 91UL 
Dialog pågår. 

Kyrre Oppdatert/Pågår 

5  
Sjekke priser og virksomheter i andre klubber ang 
rundflyginger osv. Også høre med NLF/lovverk. 
Informasjon vil bli publisert på nettsiden. 

Daniel/Erlend Pågår 

6  Oppdater hjemmesiden Erlend Pågår 

7  
Oppdater klubbhåndbok ang. 45min drivstoff reserve og 
krav til landinger for nattflyging med passasjerer 

Stein Pågår 

8  
Innkjøp av spill-kit, fuel sampler og evt. jerrykanne. 
I bestilling. 

Per Ingar Pågår 

Utførte Aksjoner 

Sende ut lokal anbefaling for taxing og parkering på og rundt 
P13. 

Tormod Utført 

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 

Blinkende lysarmatur i hangar. 
Nye armaturer leveres fra leverandør. 

Arild/Rune Utført  

Legge ut reminder på regelverk i forhold til høyde – og 
avstandsregler. 

Tormod Utført 

Purre på betaling fra Sola Airshow 2017. 
Penger mottatt. 

Stein Utført 

Sjekke med forsikring og luftfarts‐tilsyn om regelverk i 
forbindelse med potensiell avtale med AirX. 

Rune/Stein Utført 

Reminder leiepris fly på hjemmesider/myweblog. Rune Utført 

Opprette en ny Fag‐gruppe/Fagsjef med ansvar for 
Klubbens bygningsmasse: Fagsjef Bygg. 

Stein/Rune Utført 

Samlet vurdering av AirX innspill og evt avtale. Styret Utført 

Legg ut møteinvitasjon til Avinor møte. Erlend Utført 

Spikre dato for introdag. 
1-2 September. 

Leif O. Utført 
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Møteplan 2018: 
24 April 
29 Mai 
26 Juni 
28 August 
25 September 
30 Oktober 
27 November 
18 Desember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Ivar A. Devold – Sekretær Sola Flyklubb. 
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