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Dato:              16.01.2020, kl. 18:00 
Sted:              Aibel bygget, Haugesund 
Styret:            Tilstede: Tommy (ref.), Jan Thore, Trond, John Arild, Willy 
  Ikke tilstede: Marion, Agnar, Jens 

 

1. Saksliste: 

 
# Saksliste 

1.  Gjennomgang av nytt utkast til retningslinjer/sjekkliste for bruk av klubbfly 
Gjennomgått og vedtatt.  

2.  Gjennomgang og vedtak av ny lov for klubben, grunnet endringer fra NIF 
Gjennomgått og vedtatt av styret. Endelig vedtak skjer i årsmøtet. 

3.  Forberede årsmøte: sette dato og fordele oppgaver 
Dato settes til Onsdag 11.Mars 2020 kl. 18.00. 

Tommy: Forberede og sende innkalling til Årsmøtet 

Jan Thore: Skrive årsberetning 

Trond: Lage forenklet budsjett 

4.  Selvassuransefond for klubbfly 
Forslag er å opprette ett selvassuransefond som skal dekke egenandel (10 000 NOK) på forsikring 

ved eventuell skade. Prinsippet er at hvert flygende medlem betaler inn en fast sum til fondet før 

første flytime hvert kalenderår. Forslag til årlig innskudd er kr 500 per pilot. Frem til vi når en saldo 

som dekker full egenandel, dekkes mellomlegget av flyklubben ved skade på fly. Vedtatt.  

 

Kommentar: Må sjekkes med Sola FK om elever vil gå under deres selvassuranse siden de turene 

logges der (Trond sjekker med Sola Flyklubb).    

5.  Booking og betaling klubbfly 
Full lisens er kjøpt på MyWeblog. Prøver å få til betalingsløsning gjennom dette systemet. Alle turer 

bookes i HFK sin MWL men skoleturer vil logges i Sola Flyklubb sin MWL. 

6.  Rekruttering/markedsføring 
Fokus på å arrangere introturer. 

Støtteundervisningskvelder planlegges for elever. 

Infokveld med info om sertifikat. 

Trekke inn media etter hvert når skoling er i gang.  

7.  Integrasjon med seilflyklubben 
Fortsette god dialog, jevnlige felles medlemsmøter.   

8.  Internett i klubbhytte 
Forslag er å anskaffe en ICE router med data-abonnement. Sjekke med seilflyklubben om eventuell 
samkjøring og deling av kost.   

 

2. Sikkerhets tema: 
 

• Nye retningslinjer/sjekklister utgitt for HOG – skal følges. 
• Anbefaler å lese VFR guide for vinterflygning 2020. 

https://luftfartstilsynet.no/allmenfly-og-luftsport/good-aviation-practice/vinterflyging/  

https://luftfartstilsynet.no/allmenfly-og-luftsport/good-aviation-practice/vinterflyging/
https://luftfartstilsynet.no/allmenfly-og-luftsport/good-aviation-practice/vinterflyging/


2 av 4 

                                                 STYREMØTE 

                                               Haugaland Flyklubb  
 
  

  R e f e r a t 

 

 
 
 

3. Skoleavdeling – Jan Thore: 
 
• Status på skoling og støtteundervisning: Begge instruktører må fly en 

standariseringstur med Sola Flyklubb før endelig godkjenning om oppstart gis. Jan 
Thore er klar, Jone skal fly denne innen de neste ukene, med værforbehold. Det 
planlegges teorikvelder som støtteundervisning i 2020 for nye elever.  

 
 

4. Økonomi & forsikring LN-HOG - Trond: 

 
• Oppdatering av forsikring for skoling av nye elever. Mottatt forsikringstilbud, aktiveres 

når skoling starter.  
• Økonomi: Regnskap for 2019 gjennomgått.  
 

 

5. Annet: 
 

• Vellykket forsterkning av understell til klubbhus i Desember. Stor takk til alle involverte!  

• Parkering status: Jan Thore jobber med saken mot flyplassen, går mot en løsning.  
 

 

 

6. Aksjonslogg: 
 

# Pågående Aksjoner Ansvarlig Status Åpnet 

1 Skoling på HOG; skolehåndbok, regelverk, progresjonshefter, 

o.l. Holde jevn dialog mot Sola, innhente skolemateriell. 

Jan Thore Åpen 27.08.19 

2 Følge opp parkeringsavtale mot APCOA/administrasjon  Jan Thore Åpen 27.08.19 

3 Teorikurs, etablere støtteundervisning – arbeidsgruppe 

etablert under medlemsmøte med HSFK 19.09.19.  

Trond / John 

Arild 

Åpen 19.09.19 

4 Registrere HOG i Sola sitt myweblog system når leieavtale er 

inngått. 

Jan Thore / 

Trond 

Åpen 24.10.19 

5 Videreutvikle hjemmeside med mer informasjon fortløpende Tommy Åpen 16.01.20 
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Utførte Aksjoner Ansvarlig Status Stengt 

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

inkl. fuel 

Trond Stengt 26.06.19 

Utvikle hjemmeside? Sjekke ut muligheter – laget  Tommy Stengt 24.10.19 

W&B skjema for HOG – laget og lagt på hjemmeside Tommy Stengt 24.10.19 

Møte med flyplassen ang. GA aktivitet på Helganes  Willy Stengt 27.08.19 

Hvordan konvertere mellom motor og seil via LAPL “systemet” Marius (HSFK) Stengt 24.10.19 

Oppdatere driftsrutiner dokument for HOG Trond Stengt 16.01.20 

Sjekkliste for fuelling av HOG – inngår i driftsrutiner for fly Tommy Stengt 16.01.20 

Ferdigstille leieavtale på HOG mot Sola Trond Stengt 16.01.20 

Oppgradering av klubbhus – utørt i Desember Agnar / Jan 

Thore 

Stengt 16.01.20 

Printe og laminere oppgradert sjekkliste for HOG, basert på Sola 

Flyklubb sin mal.  

Tommy/Jan 

Thore 

Stengt 16.01.20 
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Referent:  Tommy T. Vikene, Sekretær, Haugaland Flyklubb. 


