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Dato: 29.01.2019, kl.18:00  
Sted: Klubbhus, Sola 
Styret: Stein Olaussen, Erlend Svanes, Ivar A. Devold 
Fagsjefer: Leif Olsen, Per Ingar Mortensen 
Andre: Ingen 

Saksliste: 

1. Sikkerhets tema: 
•  Gjennom vinteren bør SNOWTAM sjekkes for baneforhold. 

•  Tenk gjennom hvordan flyets posisjonerer er under oppstart. Det er glatt og flyet kan 
feks. skli inn i hangaren. selv med parkeringsbrems på. 

•  Det oppfordres å stille inn G1000 kartet med "track up". 

 

2. Info fra fagsjefer: 

Skolesjef, Leif Olsen 
•  Fra instruktør møte: 

• G1000 sjekkliste blir gjennomgått og revidert. 

• Viktig at det kun er Øystein Sandal (Crew Chief) som gjør oppdateringer på 
G1000 software. 

• Viktig at SD kort ikke fjernes under flyging. Mulig sikring av dette vil bli vurdert. 

• Bryter til standby batteri bør skiftes. 

•  Overgang til DTO (utvalg av punkter): 

• Overgang fra RF til DTO betyr nytt regelverk og nye prosedyrer. 

• Øystein Sandal sjekker opp i hvilke krav som stilles til SFK. 

• Det ønskes DTO representant utenfor skolen. Thormod Olsen har sagt seg villig 
til å ta på seg ansvaret. 

• Styret skal utnevne skolesjef. Leif Olsen har sagt seg villig til å fortsette. 

• Det ønskes større rom for skolen. Skoleavdelingen vil overta regnskapsrommet. 

• Det trengs midler til innkjøp av nye kart, bøker, etc. 

• Det ønskes at Pål Overland tar på seg rollen som assisterende skolesjef 01.04. 

• Skolen vil ta seg av erklæring for treningsorganisasjon (DTO). Aksjon opprettet. 

• Første revisjon av DTO organisasjon vil bli gjennomført Jan. 2020. Deretter årlig. 

• Det skal sendes inn aktiviteter rapport hvert år (navn på instruktører, kurs 
deltatt på, etc.). 

•  Alle som flyr VFR natt skal ha årlig sjekk VFR natt. Årlig PFT kan inkluderes i denne. 
Landingsrunder etter instruktørs vurdering. Aksjon opprettet. 

•  Mulig for klubb PFT både høst og vår. 

Operativ sjef, Stein Magne Lian 
•  Ingen. 

Flytrygging sjef, Thormod Olsen 
•  Flytryggingskveld 12.Feb. Førstehjelp er tema, er gratis og varer i ca. 4t. 

•  Rydding og kasting av gamle dokumenter er planlagt i instruktør rommet. 
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•  GA og DTO seminar hhv. 16 og 17 Mars der flytryggingssjef deltar på GA og DTO. Det vil 
også en representant fra flyskolen gjøre. 

•  Holder på med opplegg for sikkerhetskveld ang. G1000. 

Flytekniskleder, Per Ingar Mortensen 
•  Vil delta på NLF teknisksamling 8-10 Feb. 

•  2 fly på bakken, MTX og MTJ. 

•  MTX carb. heat wire har røket. Sent til reparasjon. 

•  MTX radio problemer enda etter skifte av audio panel. Mulig radio må gjøres. 

•  Venstre legg på MTJ må fylles. 

•  DAG er operativ. 

•  Byttet bremseskiver på FTD samt gjennomgått ARC med NLF. 

Byggleder, Arild Flesjå 
•  Ingen. 

Flytryggingstjenesten, Nils Henrik Aarø Hals 
•  Ingen. 

 

3. Økonomi: 
•  Årsregnskap klart. Det ligger an til ett lite underskudd i resultatet. Dette var forventet. 

•  Cashflow er positiv, men underskudd når nedskrivninger er tatt med. 

 

4. Årsmøte: 
•  Styret vil starte forberedelser til årsmøte. 

•  Alle medlemmer kan melde sin eller andres interesse for ett verv i styret. Dette meldes 
til leder i valg komiteen ved Leif Veka. 

 

5. Hangar: 
•  Hangar er full. 

 

6. Annet: 
•  Høyland gressbane blir mye brukt av micro og det kan derfor være en del trafikk som 

ikke er på tårnfrekvensen. Det oppfordres til å lytte på 123.5 (NAK) dersom man har 2 
radioer. Morten Rydningen vil legge banen inn på kartet. 

•  Øystein Sandal og Pål Overland ser på mulighet for nye treningsområder (tillegg til de 
eksisterende). Når arbeidet er ferdig vil skolesjef ta dette opp med LTT. 

•  Det minnes om nytt restriksjonsområde over Finnestad kretsfengsel (Dusavik) pr. 
01.01.19. Overtredelser kan medføre reaksjoner fra Luftfartstilsynet. Aksjon opprettet. 
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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 prosedyrer for selvassuranse fond på årsmøte. 
Lage ordlyd til neste styremøte 

Stein/Rune Oppdatert 30.10.18 

6  Utarbeide AFCS demo oppførsel. Nils Henrik Pågår 18.12.18 

7  Innkjøp av safe for  Rune Pågår 18.12.18 

8  Oppdatere klubbhåndbok ang. PFT natt Kyrre Ny 29.01.19 

9  
Opprette google drive for dokumenter (siste rev. 
Kubbhåndbok, etc.) 

Rune Ny 29.01.19 

10  Innsending av DTO erklæring innen 01.04 Leif/Thormod Ny 29.01.19 

11  Legge ut info om Finnestad restriksjonsområde på MWL. Erlend Ny 29.01.19 

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 2019: 
29 Januar 
26 Februar 
05 Mars (årsmøte) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Ivar A. Devold – Sekretær Sola Flyklubb. 


