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Dato:              28.05.2020, kl. 20:00 
Sted:              Videomøte 
Styret:            Tilstede:  Tommy (Ref.), Trond, Agnar, Jan Thore, Jens, Willy 
  Ikke tilstede: John Arild, Marion 

 

1. Saksliste: 

 
# Saksliste 

1.  Retningslinjer for bruk av klubbfly 

• Lastet opp på hjemmeside 

• Oppdateres jevnlig, sørg for å sjekke inn jevnlig for å holde seg oppdatert. 

• Legge inn revisjonslogg 

2.  COVID19: 

• Desinfisering av fly 

• Smittevern ved skoleflyging / med passasjerer 

• Følge samme retningslinjer som Sola FK – gjennomgått på møtet. Legge ut info på 

hjemmeside, samt dele med nye elever.  

3.  Avtale om bruk av flyplassen utenom åpningstider 

• God dialog med flyplassen 

• Forslag til avtale sendt til Flyplassen gjennomgått på møte.  

• Flyplassen positiv til avtale, skal til videre behandling neste uke.   

4.  Klubbhytte 

• Planlegger dugnad for å utbedre ytterligere, tentativt 06.06.20 – trengs for å gjenåpne 

hytten. Sjekke med Ben i HSFK ang. fordeling av kostnad og arbeid mellom klubbene.  

• Internett. Forslag er å anskaffe en ICE router med data-abonnement når skoling kommer i 

gang.  

5.  Klubb-PFT 

• Foreslår å innføre samme ordning som Sola – 1 time med instruktør gjennomføres årlig før 

1. Juli. Jan Thore sjekker med Sola FK om en PFT på HOG er gyldig på Sola sine C172 også, 

og vice versa.  

 

2. Sikkerhets tema: 
 

• Hold høyt fokus på smittevern ved flyging med andre denne tiden! 
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3. Skoleavdeling: 

 
• Status på skoling og støtteundervisning:  

o Begge instruktører flydd standariseringstur med Sola Flyklubb.  
o Gjenstår noe papirarbeid mot Sola før skoling kan starte for fullt.  
o Elevmasse: Ca. 2-3 potensielle elever klar for snarlig oppstart. 

• Standard Operating Procedures (SOP):  
o Under utarbeidelse – forslag laget av Jone – må endelig godkjennes av flyeiere. 

 
 

4. Økonomi & forsikring LN-HOG – Trond: 

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

skoling starter.  
 
• Flykonto: Oppfordrer piloter til å innbetale typisk 3 000 – 10 000 kr inn på fly kontoen før 

flyging for å redusere antall transaksjoner som må manuelt registreres i MyWeblog, samt at 
en da bidrar til en mer forutsigbar økonomi i fly-sameiet.  

 
 

 

5. Annet: 
 

1) Rekruttering/markedsføring 

• Fokus på å arrangere introturer. 

• Støtteundervisningskvelder planlegges for elever til høst/vinter. 

• Infokveld med info om sertifikat. 

• Trekke inn media når skoling er i gang. 

 
2) Integrasjon med seilflyklubben 

• Fortsette god dialog, jevnlige felles medlemsmøter.   
 

3) Onboarding sjekkliste – nye medlemmer 
Bør lages en enkel liste som inneholder grunnleggende info om: 

• ID kort 

• Parkering 

• Klubbutsjekk 

• Selvassuransefond 

• MyWeblog 
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6. Aksjonslogg: 
 

# Pågående Aksjoner Ansvarlig Status Åpnet 

1 Skoling på HOG; skolehåndbok, regelverk, o.l. Holde jevn 

dialog mot Sola, innhente skolemateriell. 

Jan Thore Åpen 27.08.19 

2 Teori, etablere støtteundervisning – arbeidsgruppe etablert 

under medlemsmøte med HSFK 19.09.19. Oppstart utsatt til 

høst/vinter.  

Trond / John 

Arild 

Åpen 19.09.19 

3 Registrere HOG i Sola sitt MyWeblog system når leieavtale er 

inngått og klart for skoling på HOG.  

Jan Thore / 

Trond 

Åpen 24.10.19 

4 Avtale om bruk av flyplass utenfor åpningstid – følge opp mot 

flyplass ledelsen.  

Trond /  

Ben (HSFK) 

Åpen 28.05.20 

5 Videreutvikle hjemmeside med mer informasjon fortløpende Tommy Åpen 28.05.20 

6 Oppdatere retningslinjer HOG jevnlig med input fra flyeiere.  Tommy / Trond Åpen 28.05.20 

7 ID kort / parkering – sende eksisterende medlemsliste til 

Stefanie – samt melde inn nye medlemmer.  

Tommy Åpen 28.05.20 

8 Trond legger til nye medlemmer i MWL ved ny-innmelding. Trond Åpen 28.05.20 

9 Første kontaktpunkt (onboarding) og info til nye medlemmer 

+ klubbutsjekk. Inkluder info om COVID retningslinjer til nye 

elever (mottatt fra SFK), inntil smittevernsreglene opphører.  

Jan Thore Åpen 28.05.20 

10 Utarbeide en kort onboarding sjekkliste Tommy Åpen 28.05.20 

11 Klubb PFT – sjekke med SFK om kryss-gyldighet av PFT 

mellom klubbene på samme flytype. 

Jan Thore Åpen 28.05.20 
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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 

Følge opp parkeringsavtale mot APCOA/administrasjon  Jan Thore Stengt 27.08.19 

    

 

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


