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Dato: 30.11.2021, kl.18:00 
Sted: Klubbhus/Teams 
Styret: Kjetil Føyen, Erlend Svanes, Per Ingar Mortensen, Rune Hansen, Ingrid Sørensen, Lars Vagle, Rune 

Hilseth, Ivar A. Devold 
Fagsjefer: Leif Olsen, Tormod Olsen, Nils Henrik Aarø Hals 
Andre:  

 

Saksliste: 

1. Sikkerhetstema: 
•  Vær obs på merker/linjer kan være dekket når det er snø. Sola er høyest i landet på runway 

incursions etter Gardermoen. 
 

2. Info fra fagsjefer og ledere: 

Skolesjef, Leif Olsen 
•  Det vil bli inkludert sjekk av språktest og medical i klubb PFT. Klubbhåndbok vil bil oppdatert. 

•  Leif Olsen og Pål Overland har deltatt på kontrollantseminar. 

•  EASA har utgitt sin Flight Examiners Manual (FEM) og kan finne spå EASAs hjemmesider for de 
som er interessert. 

•  Nils Henrik Aarø Hals: Årets teorikursstudenter er en veldig stabil gjeng, og alle er fremdeles med 
på kurset. Vi kan vente 10-12 studenter til flyging i nær fremtid. 

Operativ sjef, Stein Magne Lian 
•  Ingen. 

DTO representant, Leif Bjarte Vold 
•  Ingen. 

Flytryggingsleder, Tormod Olsen 
•  Ingen. 

Flytekniskleder, Per Ingar Mortensen 
•  MTX står hos Norrøna fly for 100t. 

•  FTD står på bakken pga. problemer med "rudder return spring". Dette må repareres av Norrøna 
fly. 

Byggleder, Arild Flesjå 
•  Ingen. 

Undervisningsleder, Daniel Kleppa 
•  Ingen. 

Flytjenesten, Nils Henrik Aarø Hals 
•  Flytjenesten har vært ute på oppdrag med leting etter en hummerfisker. Dette var første gang de 

nye systemene og prosedyrene ble brukt i skarpt oppdag og fungerte veldig bra. 

•  Luftfartstilsynet har hatt en revisjon av flytjenesten på Bodø, som resulterte i grounding av hele 
landets flytjenester. Flytjenesteleder er ikke bekymret for SFKs flytjeneste vil ha problemer med 
en eventuell revisjon og tror SFKs tjeneste vil få dispensjon om nødvendig før problemet er løst. 
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•  Flytjenesten har investert i en ny PC. 

 

3. Økonomi: 
•  Klubben har penger på bok og kan dekke utgiftene. 

•  Klubben ser ut til å ligge ann til ett resultat på ca. 500.000,- i år. Dette overskuddet er viktig for å 
vise at klubben kan bygge kapital for fremtidige lån, flykjøp, motorbytte, etc. 

 

4. Innleie av nytt fly: 
•  Styret har vært i samtaler om en avtale for leie av LN-KLD (Socata TB9) og styret er innstilt på å 

inngå en type avtale. 
 

5. Julegrøt: 
•  Det vil bli servering av julegrøt den 14. Desember fra kl.18. 

 

6. Innkjøp av kaffekopper: 
•  Styret vil kjøpe inn 100 kopper og selge disse for 250,- kr stk. gjennom Vipps til de som ønsker. 

Ca. 50,- kr av denne prisen er "støttebidrag" til klubben. 
 

7. Adgangskortsystem: 
•  Styret ønsker å se på en kortløsning som gjør det lettere å administrere adgangskontroll til 

klubbhuset. 

•  Ett slikt system kan koste rundt 50.000,- NOK + MVA. Styret godkjenner å gå videre med dette. 

 

8. Innmelding av nytt fly i skolen: 
•  En elev ønsker å bruke eget fly inn i skolesystemet for bruk til skoling. Flyet er kun tiltenkt eiers 

bruk. Styret imøtekommer denne henvendelsen. 
 

9. IFFR Fly-in på Sola i 2022: 
•  IFFR (International Fellowship of Flying Rotarians) har tatt kontakt ifm. stort "Fly-in" til Sola i aug. 

2022. 

•  De spør om å få låne/ha tilgang til klubblokalet den dagen alle kommer flygende inn. Styret 
imøtekommer denne henvendelsen. 

 

10. Annet: 
•  Styremøtet 14. desember avlyses. 

•  Store deler av styret er til valg ved neste årsmøte. Valgkomiteen bør være tidlig ute. 
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11. 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  Oppdatere klubbhåndbok med bruk av fuel kort i utlandet. Rune H. Pågår 15.12.20 

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

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

7  Questioner for nye medlemmer. Nils Henrik Pågår 25.05.21 

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

9  
Sjekke opp muligheter for salg av produkter med SFK logo. 
Sjekket opp i forskjellige varer og løsninger. 

Lars V. Pågår 07.09.21 

10  Legge ut info på MWL om annonsert spleiseflyging. Kjetil Pågår 07.09.21 

Utførte Aksjoner Lukket 

Opprette diplom(er) til medlemmer som fullfører kurs/programmer. Kjetil/Lars V. Utført 07.09.21 

Legge ut informasjon om neste teorikurs. Rune H/Erlend Utført 07.09.21 

Undersøke betalingsløsninger. 
Det er per nå ingen gratis alternativer dersom bank axept avsluttes. 

Rune H Utført 07.09.21 

*Utførte aksjoner slettes etter ca. 6 mnd.  
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Møteplan 2021: 
26. Januar 
23. Februar 
09. Mars (årsmøte) 
30. Mars 
27. April 
25. Mai 
29. Juni 
07. September (endret) 
28. September 
26. Oktober 
30. November 
14. Desember (avlyst) 

 

Møteplan 2022: 
25. Januar 
22. Februar 
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Referent: Ivar A. Devold – Sekretær Sola Flyklubb. 


