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Dato: 25.06.2019, kl.18:00  
Sted: Klubbhus, Sola 
Styret: Stein Olaussen, Rune Hansen, Lise Andersen, Daniel Kleppa, Erlend Svanes, Ivar A. Devold 
Fagsjefer: Tormod Olsen, Per Ingar Mortensen, Arild Flesjå, Leif Olsen 
Andre:  

 

Dagens møte ble holdt i fellesområdet og var åpen for alle. Dette med bakgrunn i at et av våre 

medlemmer tragisk omkom i ulykken i Skagerak under et Flytjeneste oppdrag. Mye tid ble brukt til å 

diskutere og å lufte tanker og følelser. Flere av våre medlemmer er naturlig nok preget av det som 

skjedde. Det hjalp å samles og snakke ut. 

Saksliste: 

1. Sikkerhets tema: 
•  Det planlegges en klubbkveld med informasjon og diskusjon rundt ulykken. 

 

2. Info fra fagsjefer: 

Skolesjef, Leif Olsen 
•  Ingen. 

Operativ sjef, Stein Magne Lian 
•  Ingen. 

DTO representant/Flytryggingsleder, Tormod Olsen 
•  NLF har sendt forespørres det klubben trenger noen form for støtte i etterkant av ulykken. 

Flytekniskleder, Per Ingar Mortensen 
•  FTD er groundet på grunn av skade på sideror. 

•  DAG er snart flydd ut for 100t. DAG er planlagt å flyes til Norrønafly, med FTDs sideror og samme 
pilot vil ta med PAL tilbake. Når DAG er ferdig vil Norrønafly fly den tilbake sammen med FTDs 
sideror som vil bli montert. Piloten vil deretter ta PAL med tilbake til Rakkestad. 

Byggleder, Arild Flesjå 
•  Det vurderes en løsning for markering for flyene i hangar. Dette for å reduser sjansen for å skade 

flyene ved parkering. 

Flytjenesten, Nils Henrik Aarø Hals 
•  Ingen. 

 

3. Flydagen 
•  Klubben stilte med ett fly på flydagen. Det var godt med interesse rundt denne oppstillingen. 

 

4. NM Veka 
•  Pga. ulykken vil det ikke bli deltagelse i klubbregi under NM-Veka. 
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5. Status og plan for FTD 
•  Haleror blir sendt til Norrønnafly for reparasjon og senere montering. 

•  Styret setter spørsmål ved kostnadsnivået på FTD, og om det er verdt kostnadene kontra ett 
tilsvarende fly uten G1000/glasscockpit. Forsikringen på FTD har blitt veldig dyr og stabiliteten på 
avionikken er nedadgående. FTD er per dagsdato over dobbelt så dyrt sammenlignet med de 
andre flyene i klubben. 

 

6. Hangarstatus 
•  Ett fly er ventet inn i hangar igjen når dette flyet er klart. Det er i dag en ledig plass i hangar. 

 

7. Økonomi: 
•  Skaden på sideroret på FTD vil ikke bli tatt på forsikringen. Klubben dekker det selv pga. hensyn 

til en premie reduksjon neste år. 

•  De "store" regningene, som forsikringer, etc., for inneværende året er nå betalt. 

•  Likviditeten er god og klubben kan betale regningene sine. 

•  Det er mange medlemmer som ikke betaler for bookingen på MWL etter flyging. 
Økonomiansvarlig bruker mye tid på purring for ikke betalte flyginger. Styret vil følge dette 
tettere opp i fremtiden. 

 

8. Annet: 
•  Styret er imponert over alle medlemmene for å ikke ha lekket opplysninger til media ang. 

ulykken. 

•  Beredskapsplan funket, men bør være mer synlig på hjemmesidene. 

 

9. Aksjonslogg: 
# Pågående Aksjoner Ansvarlig Status Åpnet 

1  Utarbeide AFCS demo oppførsel. Nils Henrik Pågår 18.12.18 

2  Oppdatere klubbhåndbok ang. PFT natt. Kyrre/Stein O. Pågår 29.01.19 

3  
Opprette google drive for dokumenter (siste rev. Kubbhåndbok, 
etc.). 

Kyrre/Stein O. Pågår 29.01.19 

4  Oppdatere/oppfriske klubbens hjemmeside. Erlend Pågår 26.03.19 

5  
Definere retningslinjer for evt. demonstrasjonsflyginger, og krav 
og godkjenning av piloter. 

Stein O. Pågår 26.03.19 

Utførte Aksjoner Lukket 

Se etter dokumentasjon og søknader ang. klubben anlegg. 
Funnet. 

Rune/Arild Utført 26.02.19 

Legge ned regnskaps-rom og overføre til det skoleavd. Arild/Rune Utført 26.02.19 

Gjennomgå prosedyrer for selvassuranse fond på årsmøte. Stein/Rune Utført 26.03.19 

Innkjøp av safe (evt. Skap) for fly-nøkler og bøker. 
Bruker eksisterende skap med hengelås. 

Rune Utført 26.03.19 

Legge ut info om Finnestad restriksjonsområde på MWL. Erlend Utført 26.03.19 
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Legge til Høyland gressbane inn på kartet. Erlend Utført 26.03.19 

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

Rune/Kyrre Utført 30.04.19 

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

Arild Utført 30.04.19 

Innsending av DTO erklæring innen 07.04. Leif/Tormod Utført 30.04.19 

Forespør på MWL om noen har ett brannsikkert skap til salgs/gi bort. Stein O. Utført 28.05.19 

Finne personell til Flydagen 15 Jun. og Hafrsfjorddagen 25 Aug. Stein O. Utført 28.05.19 

Fastsette dato for introdag. 
Satt til 8. Sep. 

Leif O. Utført 28.05.19 

Sende forespørsel til vegvesenet ang. skilt til flyklubben i 
rundkjøring. 
Svar mottatt fra vegvesenet med nei. 

Stein O. Utført 28.05.19 
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Møteplan 2019: 
29 Januar 
26 Februar 
05 Mars (årsmøte) 
26 Mars 
30 April 
28 Mai 
25 Juni 
27 August 
24 September 
28 Oktober 
26 November 
17 Desember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Ivar A. Devold – Sekretær Sola Flyklubb. 


