
1 av 4 

                                                 STYREMØTE 

                                               Haugaland Flyklubb  
 
  

  R e f e r a t 

 

 
 

 
 

Dato:              10.11.2020, kl. 18:00 
Sted:              Klubbhytten 
Styret:            Tilstede:  Thomas (Ref.), Trond, Jan Thore, Willy, John Arild, Raymond, Tommy 
  Ikke tilstede: Marion, Jens, Agnar, Jone 

 

1. Saksliste: 

 
# Saksliste 

1.  Utnevning av Flytryggingsleder 

• Willy sjekker mulig kandidat. 

 

2.  Valgkomité 

• Trond og Tommy sjekker mulige kandidater til valgkomiteen 

 

3.  Sosialt: 

• Legges på is inntil videre 

4.  COVID: 

• Opprettholde smittevernstiltak. Fortsatt risiko til stede. Fokus på desinfisering av 

flykontroller etter tur og følge generelle retningslinjer. 

• Oppfordres til kun bruk av eget headset så langt det lar seg gjøre.   

 

5.  Avinor årskort 

• 18.08: Diskutert som en mulig investering. Vurdere behov fremover. Avinor Årskort gjelder 

kun for inneværende kalenderår uansett kjøpsdato så anbefalingen er å vente til over 

nyttår med å investere i dette. Frem til årskort er på plass betales landingsavgift på 

fremmede flyplasser av den enkelte pilot/elev. Modell for finansiering av årskort diskuteres 

som egen sak neste styremøte.  

• 10.11: Årskort kjøpes inn i starten av januar 

 

2. Sikkerhetstema: 
 

• Hold høyt fokus på smittevern ved flyging med andre denne tiden! 
• Vi trenger gode og sikre redningsvester, John Arild sjekker hva de har på Sola, pris og praktisk 

 
3. Skoleavdeling: 

 
• Status på skoling og støtteundervisning:  

o Veldig god start på flyskolen! 
o 5 elever under opplæring 
o Flere potensielle elever og en nyinnmeldt 
o Jan Thore sjekker opp nattflyvning med Leif 
o Gode rutiner etablert – fungerer tilfredsstillende 
o Fortsatt fokus på rekruttering fremover 
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4. Økonomi & forsikring LN-HOG – Trond: 
 
• 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.  

• Selvassuransefondet: Trond lager utkast til retningslinjer for bruk av selvassuransefondet til 
mindre tabber og uforutsette skader som ikke nødvendigvis går på forsikringen 

 
 

5. Teknisk 
 

• Startmotoren røyk. Ny startmotor installert, flyet ser ut til å starte mye bedre nå 
• CO-måler er innkjøpt og må monteres 

 
 

6. Annet 
 

• Meget bra oppslutning om Åpen Dag og godt gjennomført arrangement! Bør gjentas til våren? 

• Tommy sjekker med Jone og evt. Jan Thore ang. oppfølging av interessenter etter Åpen Dag 
 

 

7. Aksjonslogg: 
 

# Pågående Aksjoner Ansvarlig Status Åpnet 

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

flyplassledelsen.  

Trond /  

Ben (HSFK) 

Åpen 28.05.20 

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

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

mellom klubbene på samme flytype. 

Jan Thore Åpen 28.05.20 

4 Sjekke funksjonalitet mtp. landing på fremmed flyplasser i 

MWL og mulighet for direkte debitering av flykonto.  

Tommy/Trond Åpen 18.08.20 

5 Forespørsel om fuelanlegg – sondere markedet Trond Åpen 18.08.20 

6 Invitere til møte i lag med Karmøy TWR flygeledere Jan Thore Åpen 18.08.20 

7 Flytryggingsleder Willy Åpen 10.11.20 

8 Utnevning av valgkomité Trond Åpen 10.11.20 

9 Årskort kjøpes i januar Trond Åpen 10.11.20 

10 Redningsvester John Arild Åpen 10.11.20 

11 Retningslinjer for bruk av selvassuransefondet Trond Åpen 10.11.20 

12 Forbedring av/nye sjekklister Thomas Åpen 10.11.20 

13 Montere CO-måler Raymond Åpen 10.11.20 
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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 

Teori, etablere støtteundervisning – arbeidsgruppe etablert under 

medlemsmøte med HSFK 19.09.19. Satt på vent inntil videre.   

Trond / John 

Arild 

Stengt 18.08.20 

Registrere HOG i Sola sitt MyWeblog system når leieavtale er inngått 

og klart for skoling på HOG.  

Jan Thore / 

Trond 

Stengt 18.08.20 

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

Sola, innhente skolemateriell. 

Jan Thore Stengt 18.08.20 

Utarbeide en kort onboarding sjekkliste Tommy Stengt 18.08.20 

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

klubbene på samme flytype. 

Jan Thore Stengt 18.08.20 

ID kort / parkering – sende eksisterende medlemsliste til Stefanie – 

samt melde inn nye medlemmer.  

Tommy Stengt 18.08.20 

Oppdatere retningslinjer HOG jevnlig med input fra flyeiere (dette 

gjøres ved behov for endringer). Medlemmer varsles om det er ny 

revisjon publisert.  

Tommy / Trond Stengt 18.08.20 

Videreutvikle hjemmeside med mer informasjon fortløpende. Hente 

inn IT-kyndig for videreutvikling. Thomas Fredriksen engasjert på 

websupport.  

Tommy Stengt 28.05.20 

«Åpen Dag – Høst. 2020», sjekke med seilklubben om felles 

arrangement, samt koordinere mot flyplassledelsen for tillatelse. 

Utført 27/9 – stor suksess! 

Willy/Jan Thore Stengt 18.08.20 

Prosedyre for avskjæring i luftrom må fremskaffes og legges i flyet 

snarest 

Trond Stengt 10.11.20 

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 Stengt 10.11.20 

 

 
Referent:  Thomas Fredriksen, Haugaland Flyklubb. 


