STYREMØTE
Haugaland Flyklubb

Referat

Dato:
Sted:
Styret:

27.08.2019, kl. 18:00
Aibel bygget, Haugesund
Tilstede: Tommy (ref.), Jan Thore, Willy, Trond, John Arild, Jens
Ikke tilstede: Marion, Agnar

Saksliste:
1. Sikkerhets tema:
•

Weight&Balance skjema (i excel?) for LN-HOG må lages. Kommentar: Trenger input fra POH på
vekter, osv. – Trond tar aksjon.

2. Info fra fagsjefer:

•

•
•
•
•
•

•

•

Styreleder / Skolesjef, Jan Thore Fresi:
Vært i kontakt med Leif B. Vold hos Sola Flyklubb. Gjenstår litt ang. avklaring rundt
betalingsrutiner o.l. før skoling kan starte.

Teknisk Leder Motor / Kasserer, Trond Nypan:
Vært i kontakt med Rune Hansen, kasserer SFK. De foreslår å bruke Sola Flyklubb sitt
betalingssystem for skoling på HOG (1680 kr/t pluss 10 min blokktid).
Selve bookingen av HOG utføres på HFK sin Myweblog sin konto.
For eksisterende piloter på HOG, så vil betalingsrutinene være som i dag (bankoverføring til
HOG kontonr. 9802.23.22346) etter endt flyging.
5 bensinkanner kjøpt inn av klubben, lagret i hangar.
Ny 8,33 khz radio bestilt og på vei – forventes tidlig september.

Flytryggingsleder, Marion Zahl
Ikke tilstede

Teknisk Leder Mikro, Agnar Bondhus:
Ikke tilstede

3. Skoleavdeling:
•
•
•
•
•

Dialog gående med Sola Flyklubb – positiv til samarbeid. Forslag er å bruke Sola sitt skole og
betalingssystem for skoling på HOG. En avtale er under utarbeidelse mellom flyeiere og Sola
Flyklubb. Endelige avklaringer mellom partene trengs før HOG er klart for skoling.
Det planlegges «åpen dag» og div. markedsføring tiltak for rekruttering så snart alt er oppe og
går på skolesiden.
Skolehåndbok, sjekkliste for C172, regelverk, etc. – adoptere Sola sitt? Aksjon på Jan Thore for
å følge opp dette mot Sola.
Legge inn LN-HOG på Sola Flyklubb sin nettside under flyparken? Jan Thore sjekker.
Hvordan konvertere mellom motor og seil via LAPL “systemet”. Marius ser på dette.
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•
•

Briefing rom – Må avklares med HSFK om veien videre. Tema for fellesmøte i September. Er
det noe HFK kan bidra med for å få briefing rom (brakka) opp å gå igjen?
Ikke planlagt teorikurs i regi av klubben med det første. Foreslår PPL/LAPL teorikurs som
nettundervisning (hos Luftfartsskolen, Privatfly eller lignende) for nye elever i HFK, som ett
utgangspunkt. Eventuelt også supplere med teorisamlinger med flyinstruktør. Publisere ang.
teorikurs på Facebook siden.

4. Økonomi & forsikring LN-HOG:
•
•
•
•
•

Utarbeide timepris for utleie av HOG, «all inclusive». Trond: Timepris er kr 1700 før skolen er
oppe og går. Betaling skjer foreløpig direkte til LN-HOG sin bankkonto 9802.23.22346. Merk
transaksjon med dato og betaling for flyging.
Sjekke opp i forsikring for skoling av nye elever. Trond: Mottatt forsikringstilbud.
HOG er klar for flyging for sertifiserte piloter. For HOG utsjekk, kontakt Jan Thore, Willy eller
Trond.
Fuelkort (Shell MasterCard) er lagt ut på Shell Avaldsnes og Bygnes. Alle oppfordres til å kjøpe
3-5 tomme fuel kanner hver. Husk med lufteventil, se bilde under.
Når man forlater flyet etter flyging fylles tankene opp til max 2/3 av max, dvs ca 18 G i hver
tank.

5. Annet:
•
•
•
•
•
•
•

Arrangere møte med flyplassen og diskutere GA strategi, priser, årskort på fly, landingsavgifter, bruk utenom
åpningstid, parkering, o.l. Aksjon: Willy (og Ben HSFK)
Facebook side allerede opprettet. Opprette og utvikle hjemmeside? Tommy sjekker opp.
Klubbhåndbok inkl. driftsrutiner osv. – Kommentar: Trond har laget ett utkast til rutiner, oppdatering trengs.
Det bør utvikles en prosedyre for fuelling av HOG som dekker alt fra innkjøp til fylling. En kopi kan henges på
veggen i hangar og oppbevares i flyet. Bør også inngå i driftsrutiner dokumentet.
Bookingsystem MyWeblog – Bruke egen eller implementere hos noen andre? Foreløpig brukes LN-HOG sin
egen prøvelisens på MyWebLog. Vurdere kjøpe full lisens etter hvert når medlemsantallet øker.
Parkering: Venter på status fra administrasjonen på Helganes.
Vi oppfordrer alle medlemmer av HFK å melde seg inn i HSFK via MinIdrett.
Type fuelkanne som anbefales (fåes hos FK Butikken i Haugesund bl.a.):
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6. Aksjonslogg:
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pågående Aksjoner

Ansvarlig

Laminert sjekkliste for fuelling av HOG.
Skoling på HOG; skolehåndbok, regelverk, sjekklister,
publisering av HOG på SFK sin hjemmeside. Dialog mot Sola.
Hvordan konvertere mellom motor og seil via LAPL
“systemet”
Utvikle hjemmeside? Sjekke ut muligheter.
Følge opp parkering betingelser mot APCOA/administrasjon
W&B skjema for HOG – trenger input på vekter o.l. Adoptere
Sola sitt Excel format for W&B.
Møte med flyplassen ang. GA aktivitet på Helganes i lag med
Ben fra HSFK.
Teorikurs, informere på Facebook siden om muligheter

Trond/Tommy
Jan Thore

Status

Åpnet

Marius (HSFK)
Tommy
Trond/Willy
Trond
Willy
Tommy

Utførte Aksjoner

Ansvarlig

Status

Åpnet

Utarbeide en timepris for utleie av HOG (all inclusive) – 1700/time
inkl. fuel

Trond

Stengt

26.06.19
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Møteplan 2019:
•
•
•
•
•
•

26.06.2019
27.08.2019
26.09.2019
24.10.2019
21.11.2019
19.12.2019

Referent: Tommy T. Vikene, Sekretær, Haugaland Flyklubb.
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