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Dato:              16.06.2021, kl. 20:00 
Sted:              Klubbhus + Teams(T) 
Styret:            Tilstede: Tommy, Thomas, Trond, Willy, John Arild, Raymond, Jens(T) 
   

 

1. Saksliste: 

 
# Saksliste 

1.  Gjennomgang og fordeling av oppgaver i nyvalgt styre, ledet av styrets leder.  

 

a) Fordeling av oppgaver innad i styret: 

 

Oppgave Ansvarlig 

Møteinnkallinger og referent under styremøter Tommy 

Sosiale medier Thomas og Knut Eirik 

Hjemmeside Thomas 

Medlemsansvarlig, inkl: 

• Besvare henvendelser på post@haugalandflyklubb.no  

• Ansvar for medlemsregister og ID kort koordinering 

mellom medlem og flyplass.  

John Arild 

MyWebLog Admins  Tommy og Trond 

Arrangement ansvarlige (Åpen Dag o.l.) John Arild 

Dokumentasjon forbundet med daglig drift (retningslinjer HOG, 

evt. utvikling av en klubbhåndbok) 

Trond 

Teknisk ansvarlig for LN-HOG Trond 

Årsmøte dokumentasjon og oppfølging av valgkomitee. 

(Saksliste og øvrig som må på plass før årsmøtet – 1 overordnet 

koordinator) 

Willy 

Fuel ansvarlige – 2-3 ansvarlige for å opprettholde en viss 

beholdning av fuel i hangar – oppfylling går på rullering.  

Jens, Thomas, Raymond 

Pressekontakt Willy 

 

b) Hangar/klubbhus komitee: 

 

Vedtas å opprette en egen komitee for å se på muligheter for oppgradering av bygningsmasse som 

hangar og klubbhus i samråd med HSFK. Fokusområder: 

o Plassering 

o Dialog med flyplassledelsen for å lufte muligheter 

o Finansiering 

 

Følgende medlemmer nominert:  Raymond, Jens og Trond  

 

mailto:post@haugalandflyklubb.no
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2.  Støttemedlemskap 

 

I dag fungerer praksisen slik at støttemedlemmer betaler direkte på konto til HFK, og ikke via 

MinIdrett. Viser dermed ikke i formelt medlemsregister hos NLF/MinIdrett.  

 

Støttemedlemmer må holdes kontroll på manuelt i eget register.  

 

ID kort tilbys per i dag kun til ordinære medlemmer som er innmeldt via NLF/MinIdrett. Det er i 

styret flertall for å beholde ordningen slik videre, men det skal ses på muligheter for å melde seg inn 

som støttemedlem formelt via MinIdrett.  

3.  Kjøpe inn flyskoleutstyr 

 

Forslag om innkjøp av demofly og prosjektor + evt. lerret, budsjettert kr. 10.000 kr til formålet.  

 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

4.  Markedsføring fremover: 

 

• Mediadekning i form av avisinnslag 

• Videoinnslag fra flytime med elev og instruktør 

• Økt synlighet i sosiale medier 

 

5.  Lagringsløsning for dokumenter 

 

OneDrive eller lignende – må settes opp og tas i bruk for en felles dokumentplattform for klubben. 

Thomas ser på en løsning.  

 

6.  Sosialt: 

Dugnad planlegges 19 Juni, 12-16, inkludert vask av fly og forefallende arbeid i hangar/brakke.  

 

Oppgaver: 

• Vask, støvsuging og polering av fly 

• Kosting av hangargulv og generell opprydning 

• Eventuelt utbedring av klubbhuset. 

 
 

2. COVID: 
 

o Opprettholde smittevernstiltak. Fortsatt risiko til stede. Fokus på desinfisering av flykontroller etter tur og følge 

generelle retningslinjer. 

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

o Desinfisering av kontroller etter hver tur. 

o Lavt smittetrykk for øyeblikket, introturer/ gavekort turer mulig.  

o Munnbind brukes under intro/gavekort flygning. 
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3. Sikkerhetstema: 
 

• Bra gjennomgang på årsmøtet av flysikkerhetstema! 
• Flytryggingsleder inviteres til neste styremøte.  

 
 

4. Skoleavdeling: 
 
• Status på skoling og støtteundervisning:  

o 4 elever under opplæring. 
o Flere nye interessenter.  
o Gode rutiner etablert – fungerer tilfredsstillende. 
o Fortsatt fokus på rekruttering fremover. 

 
 

5. 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.  

• Tommy legger inn nye medlemmer i MyWeblog.  
 
 

6. Teknisk 
 

• 25 timer igjen til 100t service 
 

 

7. Annet 
 

• Ny app «Flyklubben» utviklet for Haugaland Flyklubb av Thomas Fredriksen. Alle medlemmer 
oppfordres til å laste ned og ta den i bruk. Oppfordrer alle medlemmer til å oppdatere fuel 
status (hangar/fly) i appen etter flytur.  
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8. 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.  

11.05: Dialogen gjenopptatt via NLF. Marius holder kontakten 

med NLF.  

16.06: Forventes en oppdatering på denne saken denne uken.  

Trond /  

Marius (HSFK) / 

Willy 

Åpen 28.05.20 

2 Forespørsel om fuelanlegg – sondere markedet. 

16.06: I dialog med potensiell leverandør. 

Jens / Raymond Åpen 18.08.20 

3 Invitere til møte i lag med Karmøy TWR flygeledere 

11.02: Dette må bli når COVID roer seg. 

16.06: Sjekker opp i mulige datoer med TWR.  

Jan Thore Åpen 18.08.20 

4 Planlegge samkjøringsmøte mellom Flytryggingsleder og 

instruktører / styret. 

Willy Åpen 08.04.21 

5 Se på løsning for skylagring av klubbdokumentasjon Thomas Åpen 16.06.21 

6 Innkjøp av demofly Thomas Åpen 16.06.21 
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Utførte Aksjoner Ansvarlig Status Stengt 

Flytryggingsleder utnevnt Willy Stengt 11.02.21 

Redningsvester - bestilles John Arild Stengt 11.02.21 

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. 

Jan Thore Stengt 11.02.21 

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.  

Tommy/Trond Stengt 08.04.21 

Forbedring av/nye sjekklister 

08.04: Sjekklister implementert i Flyklubben app.  

Thomas / Jens / 

Jone 

Stengt 08.04.21 

Utnevning av valgkomité. 

08.04: Marion Zahl utnevnt som valgkomite leder. Glenn Vegar 

Sørensen som medlem.  

Trond / Tommy Stengt 08.04.21 

Montere CO-måler – montert av Trond John Arild / Jens Stengt 16.06.21 

Årsmøte 2021 – dato 11.05.21 

-Sende innkalling 4 uker før 

-Samle inn dokumenter og sende ut 2 uker før møtet 

- Utsatt til 07.06.21 – innkalling sendt til medlemmer og publisert på 

FB side. Frist for nye saker 24.05. Årsmøtedokumenter 1 uke før.  

Tommy Stengt 16.06.21 

Flytryggingskveld i forbindelse med årsmøte 2021. Planlegge innhold 

og gå gjennom på årsmøtet.  

Trond Stengt 16.06.21 

Dialog med idrettstyret og rådføre rundt observerte avvik / søke disp. Tommy Stengt 16.06.21 

Markedsføring av fritak for parkeringsavgift til andre klubber / flymiljø Trond / Thomas Stengt 16.06.21 

 

 

 
Referent:  Tommy T. Vikene, Haugaland Flyklubb. 


