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Dato: 18.12.2018, kl.18:00  
Sted: Klubbhus, Sola 
Styret: Stein Olaussen, Kyrre Andersen, Rune Hansen, Erlend Svanes, Daniel Kleppa, Ivar A. Devold 
Fagsjefer: Leif Veka (møtte for Leif Olsen), Tormod Olsen, Per Ingar Mortensen, Nils Henrik Aarø Hals 
Andre: Ingen 

Saksliste: 

1. Sikkerhets tema: 
  Det oppfordres til å lese 3 nye rapporter fra havarikommisjonen. Linker: 

https://www.aibn.no/Luftfart/Avgitte-rapporter/2018-13  
https://www.aibn.no/Luftfart/Avgitte-rapporter/2018-14    
https://www.aibn.no/Luftfart/Avgitte-rapporter/2018-15   

 

2. Info fra fagsjefer: 

Skolesjef, Leif Olsen (Leif Veka som stedfortreder) 
  DTO (Declared Training Organisation) begynner 1. April. Det jobbes med å reorganisere 

skoleorganisasjonen iht. dette, inkl. data og papir lagring. 

Operativ sjef, Stein Magne Lian 
  Ingen. 

Flytryggingsleder, Tormod Olsen 
  Flytryggingskveld ble holdt 4. Des. – Erfaring fra VFR natt ved Nils-Henrik.  

  Luftfartskonferansen 2019 – Workshop, 29.01.19. Tema: Ulykker og hendelser innen 
privatflyging- hva kan vi gjøre bedre. 
Per i dag er emne rundt workshop uklart. Selve workshop er gratis, men annen kost må 
dekkes av klubben. Klubben må vurdere om den skal ta kost for deltagelse. 

  Tilsynet planlegger ny konferanse 16-17.03.19, med fokus på DTO. 

  Har blitt kontaktet av skolesjef om å ta på funksjonen som DTO representant. Holder på 
å lese meg opp. 

Flytekniskleder, Per Ingar Mortensen 
  Ingen. 

Byggleder, Arild Flesjå 
  Kontrakt med Avinor for klubbens bygg funnet. 

  Jobbes med legging av heller frem til hangar og skilt over hangardør. 

Leder flytjenesten, Nils Henrik Aarø Hals 
  Ingen. 

 

3. Økonomi: 
  Pga. lite elever er inntektene for arrangering av teorikurs lavere enn budsjettert. 

  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. 

https://www.aibn.no/Luftfart/Avgitte-rapporter/2018-13
https://www.aibn.no/Luftfart/Avgitte-rapporter/2018-14
https://www.aibn.no/Luftfart/Avgitte-rapporter/2018-15
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4. FTD Skjermproblematikk: 
  Dersom skjermenes lysstyrke justeres ned manuelt, typisk under nattflyging, vil 

skjermene virke som avslått i sterkere lys/dagslys. Det er da være vanskelig/umulig å se 
menyene for å skru opp lysstyrken igjen. Det kan være kritisk om dette oppstår under 
flyging. Styret vil undersøke hvordan dette kan mitigeres. 
 
Inntil videre er det derfor viktig at alle som justerer på lysstyrken manuelt stiller den 
tilbake til standard før "shutdown" og at man også sjekker denne innstillingen ved 
"startup". 
 

  En "bug" i G1000 kan medføre at AFCS ved "FL change" oppfører seg uforutsigbart og 
kan lede flygingen inn i en potensiell kritisk situasjon. Det vil bli utarbeidet ett forslag på 
hvordan løse dette. Ett samarbeidsopplegg med skoleavdelingen vurderes. 
Aksjon opprettet. 

 

5. Hangar: 
  Utleie kapasiteten er full. 

 

6. Annet: 
  Årsmøte planlagt å holdes 05. Mars 2019. 

  Forslag til årsmøtet om å opprette fond for landingsavgift for Lista og Stord. 

  Innkjøp av kodesafe for trygg oppbevaring av fly-bøker og -nøkler. 

 

Avslutningsvis så vil leder dele Arild Flesjå’s fine ord på dette siste møte før jul: 

Til slutt vil eg at du overbringer styret, fagsjefar og andre ei stor takk for at de brukar ein del av fritida 

dykkar, slik at regionen kan ha ein fin og oppegåande flyklubb til beste for alle brukerar. Dette skapar 

ringvirkningar til liks med mykje anna i samfunnet. Ynskjer dykk samstundes alle ei fin Jul! 
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7. Aksjonslogg: 
# Pågående Aksjoner Ansvarlig Status Åpnet 

1  
Sjekke med Skoleavdeling ang partner/buddy kurs. 
Tentativt 16.03.19 kl.13. Opplegg klart, invitasjon kommer. 
Legge ut invitasjon. 

Rune/Kyrre Oppdatert - 

2  
Tiltak parkering nært klubbhusvegg (info nettside og/eller 
plakat på vegg). 

Arild Pågår - 

3  Se etter dokumentasjon og søknader ang. klubben anlegg. Rune/Arild Pågår 28.08.18 

4  Legge ned regnskaps-rom og overføre til det skoleavd. Arild/Rune Pågår 30.10.18 

5  
Gjennomgå vedtekter for selvassuranse fond på årsmøte. 
Lage ordlyd til neste styremøte. 

Stein/Rune Oppdatert 30.10.18 

6  Utarbeide forslag for å løse farlig AFCS oppførsel. Nils Henrik Ny 18.12.18 

7  Innkjøp av safe for fly-bøker og –nøkler. Rune Ny 18.12.18 

Utførte Aksjoner Lukket 

Legg ut møteinvitasjon til Avinor møte. Erlend Utført 26.06.18 

Spikre dato for introdag. 
1-2 September. 

Leif O. Utført 26.06.18 

Sende forespørsel til Fly bunkring service ang. 91UL 
Vil ikke bli gått videre med på dette tidspunkt. 

Kyrre Utført 30.10.18 

Oppdater hjemmesiden Erlend Utført 30.10.18 

Innkjøp av spill-kit, fuel sampler og evt. jerrykanne. Per Ingar Utført 30.10.18 

Sjekk med Fallskjermklubben om de er interessert i å bli med å 
arrangere en felles fest. 
Utsatt inntil videre. 

Styret Utsatt 27.11.18 

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

Daniel/Erlend Utført 27.11.18 

Oppdater klubbhåndbok ang. 45min drivstoff reserve og krav til 
landinger for nattflyging med passasjerer. 
45 min drivstoffreserve opprettholdt og landingskrav for natt 
lagt til i klubbhåndboken. 

Kyrre Utført 27.11.18 
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Møteplan 2018: 
24 April 
29 Mai 
26 Juni 
28 August 
25 September 
30 Oktober 
27 November 
18 Desember 

 

Møteplan 2019 (foreløpig): 
29 Januar 
26 Februar 
05 Mars (årsmøte) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Ivar A. Devold – Sekretær Sola Flyklubb. 


