STYREMØTE
Haugaland Flyklubb

Referat

Dato:
Sted:
Styret:

08.04.2021, kl. 19:00
Teams
Tilstede: Tommy (Ref.), Thomas, Willy, John Arild, Jens, Trond, Agnar
Ikke tilstede: Marion, Jan Thore, Jone

1. Saksliste:
#

Saksliste

1.

Utnevning av Flytryggingsleder
• 10/11: Willy sjekker mulig kandidat.
• 11/02: Ny flytryggingsleder er Thomas Steinsletten. Planlegger samkjøringsmøte i lag med
instruktører / styret.

2.

Valgkomité
• 10/11: Trond og Tommy sjekker mulige kandidater til valgkomiteen
• 11/02: Sjekker mulig kandidat.
• 08/04: Oppnevnt valgkomite: Marion Zahl - valgkomite leder. Glenn Vegar Sørensen valgkomite medlem.

3.

Sosialt:
• Forslag om flytryggingskveld i løpet av våren enten på Teams eller i klubbhuset. Muligens
samkjøre med årsmøte?
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.
• Desinfisering av kontroller etter hver tur.

4.

5.

6.

Avinor årskort
• 11.02: Årskort kjøpt til alle Avinor flyplasser på LN-HOG, gjelder for kalenderåret 2021.
Kjøpt inn med klubbmidler.
• 08.04: Har også årskort på Stord for 2021.
Årsmøte 2021
• Fastsette dato – foreløpig planlegges møte til etter påske (April). Frist til 15. Juni for
gjennomførelse.
• Sende innkalling når dato er satt.
• 08.04: Foreslår årsmøte 11.05.21. Sekretær sender innkalling. Dokumentasjon sendes ut til
alle medlemmer minst 2 uker før.
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7.

Innkjøp av refleksvester og redningsvester
• Kjøpt inn og lagt i klubbhus. Vippses 150kr til klubben ved henting.
• Redningsvester kjøpt inn, henger i klubbhus.

8.

Introturer / gavekort turer, etc
• Stoppet inntil videre. Situasjonen vurderes fortløpende.
• Annonseres på hjemmeside/FB når dette starter opp igjen.
• Introturer prioriteres foran gavekort / sightseeing flyging.
Gjennomgang av regnskap 2020
• Regnskap gjennomgått i styremøte og godkjent av styre.

9.

2. Sikkerhetstema:
•

Hold høyt fokus på smittevern ved flyging denne tiden!

3. Skoleavdeling:
•

Status på skoling og støtteundervisning:
o 2 elever under opplæring
o 1 elev nylig bestått skill test!
o Vi har nå godkjenning for VFR Natt opplæring
o Gode rutiner etablert – fungerer tilfredsstillende
o Fortsatt fokus på rekruttering fremover

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

Flykonto: Oppfordrer piloter til å innbetale typisk 3 000 – 10 000 kr (ved mulighet) 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.
Regnskap gjennomgått i møte og godkjent av styret.
Trond legger til nye medlemmer i MWL ved ny-innmelding.

5. Teknisk
• 200t service utført på Notodden.
• Nye magneter installert.
• Primer leak reparert.
6. Annet
•
•
•

Progresjonssjekker, skolesjekker og skill test har prioritet foran privat flygninger.
Kan være mulighet for fritak fra parkeringsavgift for GA fly om formålet er å besøke
flyklubben. Må klareres med flyplassen case by case.
Ny app «Flyklubben» utviklet for Haugaland Flyklubb av Thomas Fredriksen. Alle medlemmer
oppfordres til å laste ned og ta den i bruk.
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7. Aksjonslogg:
#

Pågående Aksjoner

Ansvarlig

Status

Åpnet

1

Avtale om bruk av flyplass utenfor åpningstid – følge opp mot
flyplassledelsen.
08.04: Mottatt avslag på denne fra flyplassen enn så lenge.
Forespørsel om fuelanlegg – sondere markedet.
Invitere til møte i lag med Karmøy TWR flygeledere
11.02: Dette må bli når COVID roer seg.
Montere CO-måler
Årsmøte 2021 – dato 11.05.21
-Sende innkalling 4 uker før
-Samle inn dokumenter og sende ut 2 uker før møtet

Trond /
Ben (HSFK) /
Willy
Trond
Jan Thore

Åpen

28.05.20

Åpen
Åpen

18.08.20
18.08.20

Raymond / Jens
Tommy

Åpen
Åpen

10.11.20
08.04.21

2
3
4
5
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Utførte Aksjoner

Ansvarlig

Status

Stengt

Prosedyre for avskjæring i luftrom må fremskaffes og legges i flyet
snarest
Første kontaktpunkt (onboarding) og info til nye medlemmer +
klubbutsjekk. Inkluder info om COVID-retningslinjer til nye elever
(mottatt fra SFK), inntil smittevernsreglene opphører.
Årskort kjøpes i januar. Kjøpt
Retningslinjer for bruk av selvassuransefondet. Gjennomgått i
styremøte.
Flytryggingsleder utnevnt
Redningsvester - bestilles
Klubb PFT – sjekke med SFK om kryss-gyldighet av PFT mellom
klubbene på samme flytype.
11.02: Sola krever egen PFT for å fly Sola sine fly, dette for at de vil
forsikre seg om at klubbens flygere kjenner lokale forhold. Styret
vedtar at dersom ett medlem i HFK tar PFT på Sola, så er denne også
gyldig for HOG på Helganes.
Sjekke funksjonalitet mtp. landing på fremmed flyplasser i MWL og
mulighet for direkte debitering av flykonto.
08.04: Ikke lenger aktuelt. Landinger utenfor flyplasser hvor HOG har
årskort betales av den enkelte.
Forbedring av/nye sjekklister
08.04: Sjekklister implementert i Flyklubben app.
Utnevning av valgkomité.
08.04: Marion Zahl utnevnt som valgkomite leder. Glenn Vegar
Sørensen som medlem.

Trond

Stengt

10.11.20

Jan Thore

Stengt

10.11.20

Trond
Trond

Stengt
Stengt

11.02.21
11.02.21

Willy
John Arild
Jan Thore

Stengt
Stengt
Stengt

11.02.21
11.02.21
11.02.21

Tommy/Trond

Stengt

08.04.21

Thomas / Jens /
Jone
Trond / Tommy

Stengt

08.04.21

Stengt

08.04.21

Referent: Tommy T. Vikene, Haugaland Flyklubb.
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