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Dato: 22. februar 2022, kl.19:00 
Sted: Klubbhus 
Styret: Lars Vagle, Erlend Svanes, Rune Hansen, Ingrid Sørensen, Rune Hatle, og Kjetil Føyen 
Fagsjefer: Leif Veka, Per Ingar Mortensen, Tormod Olsen 
Andre:  

Saksliste: 

1. Sikkerhetstema: 
•  Vinteroperasjoner; taxiing i slush kan forårsake at dette fryser til is etter avgang og påvirker vitale 

deler. Et tips er å trykke på bremsene etter avgang.  
 

2. Info fra fagsjefer og ledere: 

Skolesjef, (stedfortreder Leif Veka) 
•  Årets kull har så smått begynt på flyprogrammet.  

Operativ sjef, Stein Magne Lian 
•  Ingen. 

DTO representant, Leif Bjarte Vold 
•  Ingen. 

Flytryggingsleder, Tormod Olsen 
•  Tormod har blitt ObsReg koordinator for NLF sentralt, hvorpå dette betyr at han ikke skal vurdere 

saker fra SFK, men vil fortsatt håndtere OBSREG som Flytryggingsleder. 

•  7. mars avholder NLF kurs/webseminar i OpsReg registrering og behandling.  

•  Vær obs på at det ikke er sikkert at aktivt midlertidig fareområde, f.eks. droneflyging v TAU, 
kommer på lokal NOTAM for Sola, men under FIR. 

Flytekniskleder, Per Ingar Mortensen 
•  FTD klar til å blir hentet ved Rakkestad, LN-DAG due på 50 timer.  

Byggleder, Arild Flesjå 
•  Arild har sammen med byggmester nylig gjennomført befaring av klubbhytta. Grunnet råte må 

kledning på fremsiden utbedres, samt mulig utskifting av et vindu. Arild har ikke fått pris enda, 

men anslår pris for kledningsbord til ca kr 50000,-. Styret godkjente bruk av nødvendige penger 

til dette arbeidet. Arild opplyser at han tar snekkerjobben selv på dugnad. 

Undervisningsleder, Daniel Kleppa 
•  Ingen. 

Flytjenesten, Nils Henrik Aarø Hals 
•  Ingen 

 

3. Økonomi: 
•  Klubben har penger på bok og kan dekke de løpende utgifter;   

 
Sparekonto; kr. 208 000. 
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Driftskonto; kr. 409 000. 
Motorfond;  kr. 609 000. 
Selvassuransefond;  130 000. 
Hangarlån; - 1 613 000 
Flylån MTX og DAG; 409 000 

 

4. Annet: 
•  Lørdag 10. september 2022 fyller klubben 60 år, og styret ble enig om å arrangere en 

jubileumsfest på denne dato. Kjetil danner en festkomite.  

•  Erlend ønsket avløsning for månedlig oppdatering av G-1000 i FTD. Lars Vagle sa seg villig til å 
overta.  

•  Kjetil ønsker samtale med leder i Sola Flystasjons flyklubb vedrørende leieforholdet sett i relasjon 
til økte strømutgifter og kontor/øvrig areal etter at SFFK har sagt opp hangarplass til et av sine to 
fly.  

•  Kjetil foreslår at klubben utnevner en material-forvalter som skal få oversikt og registrere alle 
klubbens eiendeler (inventar-liste) og komme med forslag til evt. vedlikehold / utskiftning. Tas til 
neste styremøte. 

•  Flyshow på Sola 11. og 12. juni; Medlem av arrangement-komiteen, Leidulf Heskje, har tatt 
kontakt med leder i SFK med invitasjon til å ha stand, både for SFK og skoledriften, samt mulighet 
til å gjennomføre rundflyging under stevnet. I tillegg blir vi invitert til å stille med mannskaper for 
timebetaling til klubben, og hvor dette synliggjøres i ryddig kontrakt.  

•  Mulig utvidelse av flyflåten med LN-KLD; Rune Hansen har hatt kontakt med flyeier, og vil holde 
denne kontakt varm frem mot evt. leieavtale.  

 

5. Aksjonslogg: 
# Pågående Aksjoner Ansvarlig Status Åpnet 

1  Se inn i kurs/sikkerhetskveld ang. brann. Tormod Pågår 25.02.20 

2  Arrangere tema kveld/oppfriskning. Tormod Pågår 31.03.20 

3  
Gå gjennom hele klubbhåndbok og oppdatere tekst hvor 
nødvendig. 

Alle/Ivar Pågår 30.06.20 

4  Pusse opp oppholdsrommet (male, mer lys, etc.). Arild Pågår 26.01.21 

5  Undersøke muligheter for flyskrekk kurs. Kjetil/Ingrid Pågår 27.04.21 

6  Questioner for nye medlemmer. Nils Henrik Pågår 25.05.21 

7  Ta "sky-lounge" prosjekt videre. Kjetil Pågår 25.05.21 

8  Undersøke leie av 1 eller 2 fly. Leif Veka Pågår 25.01.22 

9  Arrangere jubileumsfest Kjetil Pågår 25.01.22 

Utførte Aksjoner Lukket 

Oppdatere klubbhåndbok med bruk av fuel kort i utlandet. Rune H. Utført 25.01.22 

Sjekke opp muligheter for salg av produkter med SFK logo. 
Kopper i salg siden 15.feb. 

Lars V. Utført 25.01.22 

Legge ut info på MWL om annonsert spleiseflyging. 
Samtaler har blitt gjennomført med de det gjelder. 

Kjetil Utført 25.01.22 

*Utførte aksjoner slettes etter ca. 6 mnd.  
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Møteplan 2022: 
25. Januar 
22. Februar 
08. Mars (Årsmøte) 
29. Mars 
26. April 
31. Mai 
28. Juni 
26. Juli 
30. August 
27. September 
25. Oktober 
29. November 
27. Desember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Kjetil Føyen, leder. 


