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                                                 STYREMØTE 

                                               Haugaland Flyklubb  
 
  

  R e f e r a t 

 

 
 

 
 

Dato:              24.10.2019, kl. 18:00 
Sted:              Aibel bygget, Haugesund 
Styret:            Tilstede: Tommy (ref.), Jan Thore, Trond, John Arild, Jone, Agnar 
  Ikke tilstede: Marion, Willy, Jens 

 

Saksliste: 
 

1. Sikkerhets tema: 
 

• Weight&Balance skjema i excel for LN-HOG laget og lagt ut på nettsiden.  
• Nytt nummer til Karmøy Tower etter eierskifte (i tilfelle coms problemer): 52 83 07 19 

 
 

2. Info fra fagsjefer: 
 

Styreleder / Skolesjef, Jan Thore Fresi: 
• I kontakt med Sola Flyklubb angående skoling (Leif B. Vold). Standardisering mellom klubbene 

på skoling under utvikling. Leieavtale på HOG mottatt fra Sola, Trond ser på denne. Få 
implementert logging av HOG i Sola sin myweblog.  

 

Teknisk Leder Motor / Kasserer, Trond Nypan: 
• Ny 8,33 khz radio ligger klar i Sverige – forventes montert i Desember. 
• Vært på møte i lag med Willy med flyplassledelsen 23.10.19. Positivt møte! Tema GA strategi, 

parkering, årsavgifter på fly, adgangskort, o.l. Seperat møtereferat legges ved.  
 

Flytryggingsleder, Marion Zahl 
• Ikke tilstede 

 

Teknisk Leder Mikro, Agnar Bondhus: 

• Klubbhus oppgradering – ser på muligheter. Foreslår å forsterke fundament med tredragere. 
Få tak i materialer og samle til dugnad i desember – koordinerer med Jan Thore.  

 

3. Skoleavdeling: 
 
• Dialog gående med Sola Flyklubb – positiv til samarbeid. En avtale er under utarbeidelse 

mellom flyeiere og Sola Flyklubb. Endelige avklaringer mellom partene trengs før HOG er klart 
for skoling. Trond har mottatt forslag til leieavtale. 

• Progresjonshefter, skolehåndbok og lignende må fås fra Sola før skoling kan starte. HOG må 
registreres i Sola myweblog for logging av skoleturer. Aksjon på Jan Thore for å følge opp dette.  

• Teorikurs oppdatering: Startet arbeid med å utarbeide støtteundervisning, pågående. Selve 
teorikurset foreslås å tas via Privatfly eller Luftfartsskolen som fjernundervisning. John 
Arild/Trond ser på dette i samarbeid med HSFK.  

• Oppgradert C172 sjekkliste printes, lamineres og legges i fly, aksjon Tommy. 
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4. Økonomi & forsikring LN-HOG: 

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

når skoling starter.  
• HOG er klar for flyging for sertifiserte piloter. For HOG utsjekk, kontakt Jan Thore, Willy eller 

Trond.  
 
 

5. Annet: 
 

• Vellykket Åpen Dag avholdt den 19/10 – flere vil komme fremover. 

• Nettside. Kommentar Tommy: etablert, noe info lagt ut – under utvikling. www.haugalandflyklubb.no  

• Driftsrutiner/klubbhåndbok – Kommentar: Trond har laget ett utkast til rutiner, oppdatering trengs. 

• Det planlegges å lage en enkel sjekkliste for fuelling av HOG som henges opp i hangar/i flyet.  

• Bookingsystem MyWeblog – Foreløpig brukes LN-HOG sin egen prøvelisens på MyWebLog. Vurdere kjøp av full 
lisens etter hvert når medlemsantallet øker. LN-HOG skal bookes i HFK sitt MWL system (også skoleturer), selv 
om skoleturene skal loggføres hos Sola FK etter skoleflyging.  

• Parkering status: Flyplassledelse positiv til å finne en løsning, de trenger mer info på forventet bruk.  

• For nye PPL elever så blir det krav til innmelding i Sola Flyklubb ettersom skolingen vil foregå under dem. 

• Vi oppfordrer også alle medlemmer av HFK å melde seg inn i HSFK via MinIdrett. 

 
  

http://www.haugalandflyklubb.no/
http://www.haugalandflyklubb.no/
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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.  Oppdatere driftsrutiner dokument for HOG Trond Åpen 27.08.19 

3.  Laminert sjekkliste for fuelling av HOG. Tommy Åpen 27.08.19 

4.   Følge opp parkering betingelser mot APCOA/administrasjon 

– supplere med mer informasjon om forventet bruk. 

Trond/Willy Åpen 27.08.19 

5.  Teorikurs, etablere støtteundervisning – arbeidsgruppe 

etablert under medlemsmøte med HSFK 19.09.19.  

Trond / John 

Arild 

Åpen 19.09.19 

6.  Ferdigstille leieavtale på HOG mot Sola Trond Åpen 24.10.19 

7.  Registrere HOG i Sola sitt myweblog system når leieavtale er 

inngått. 

Jan Thore Åpen 24.10.19 

8.  Oppgradering av klubbhus – planlegge dugnad til ca. 

desember – skaffe materialer - koordinere med HSFK. 

Agnar / Jan 

Thore 

Åpen 24.10.19 

9.  Videreutvikle hjemmeside etter hvert som mer informasjon 

blir tilgjengelig, ang. parkering, skoling, osv.  

Tommy Åpen 24.10.19 

10.  Printe og laminere oppgradert sjekkliste for HOG, basert på 

Sola Flyklubb sin mal.  

Tommy Åpen 24.10.19 

 
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 
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Møteplan 2019: 
 

• 26.06.2019 
• 27.08.2019 
• 24.10.2019 
• 21.11.2019 
• 19.12.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


