STYREMØTE
Haugaland Flyklubb

Referat

Dato:
Sted:
Styret:

08.07.2021, kl. 20:00
Teams
Tilstede: Tommy, Thomas, Willy, Jens, Marius
Ikke tilstede: Trond, Raymond, John Arild

1. Saksliste:
#
1.

Saksliste
Tildeling av støttemidler – Haugesund Sparebank
Klubben er tildelt 20.000 NOK i støtte fra Haugesund Sparebank gavefond i forbindelse med å tilby
gratis flytur til ungdom og barn med funksjonsnedsettelse.
Søknadstekst var som følger:
"Haugaland flyklubb arrangerer åpen dag 1-3 ganger pr år. Da er det mulig for alle flyinteresserte å få
seg en flytur på Haugalandet. Dette er et populært arrangement. Det kommer da typisk mellom 50100 personer til vår hangar på Helganes - Haugesund Lufthavn.
Vi ønsker å kunne tilby funksjonhemmede barn og ungdom gratis flytur. Enten i forbindelse med åpen
dag, eller et eget arrangement. Vi søker derfor om støtte for å gjennomføre dette prosjektet. "

Forslag til fordeling av midler: Det tilbys gratis flyturer a’ ca. 30-45 mins flytid og 10-16 turer totalt. I
første omgang tar vi kontakt med institusjoner for å invitere til ett samarbeid om dette. Senere kan
det bli aktuelt å annonsere turene på åpen basis.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Annet:

2.

-

Før det sendes faktura ønsker de at vi laster opp ett bilde og sier noen ord om hva gaven
betyr for klubben. Dette vil deles internt i Haugesund Sparebank sine kanaler. (Tommy)

-

Markedsføres i klubbens sosiale medier etter gjennomført flytur – @haugesundsparebank
tagges og hastagen #einforalle brukes. (Thomas)

Tildeling av støttemidler – Bouvet
Klubben er tildelt 5.000 NOK i støttemidler fra Bouvet Norge (til informasjon)
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3.

Klubbhus/Hangar – arrangere møte med HSFK / flyplass
HSFK inviterer til møte for å diskutere muligheter for hangar/klubbhus oppgradering. Ådne er
hovedkontakt på denne saken hos HSFK.
Det planlegges også møte med flyplassledelse i August, møte med HSFK bør utføres i forkant av
dette (slutten av juli / tidlig august).
Hangarkomitee (Trond/Jens/Raymond) deltar på møte med HSFK og flyplassledelse.

2. COVID:
o
o
o
o
o

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.
Lavt smittetrykk for øyeblikket, introturer/ gavekort turer mulig.
Munnbind brukes under intro/gavekort flygning.

3. Sikkerhetstema:
• Flytryggingsleder inviteres til neste styremøte i August.
4. Skoleavdeling:
•

Status på skoling og støtteundervisning:
o 4 elever under opplæring – 1 fløy nettopp opp til solo
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 – LN-HOG
•

Ca. 7-8 timer igjen til 100t service – prøve å fly det til Notodden uke 28.
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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.

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.
08.07: Møte gjennomført med flyplassledelse og NLF
angående PFLY ordning. Ikke aktuelt med PFLY på dette
tidspunkt, men jobbes videre med en potensiell lokal avtale.
Forespørsel om fuelanlegg – sondere markedet.
16.06: I dialog med potensiell leverandør.
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.
Planlegge samkjøringsmøte mellom Flytryggingsleder og
instruktører / styret.
Se på løsning for skylagring av klubbdokumentasjon
08.07: Sharepoint område opprettet – invitere
styremedlemmer
Gjennomføring av prosjekt som omhandler gratis flyturer for
ungdom og barn med funksjonsnedsettelse.
08.07: Det tas i første omgang kontakt med aktuelle
institusjoner for å forhøre oss om mulig samarbeid.

Trond
Marius (HSFK)
Willy

Åpen

28.05.20

Jens
Raymond
Jan Thore

Åpen

18.08.20

Åpen

18.08.20

Willy

Åpen

08.04.21

Thomas

Åpen

16.06.21

Tommy
Trond
Willy

Åpen

08.07.21

2
3

4
5

6
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Utførte Aksjoner

Ansvarlig

Status

Stengt

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.
Montere CO-måler – montert av Trond
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.
Flytryggingskveld i forbindelse med årsmøte 2021. Planlegge innhold
og gå gjennom på årsmøtet.
Dialog med idrettstyret og rådføre rundt observerte avvik / søke disp.
Markedsføring av fritak for parkeringsavgift til andre klubber / flymiljø
Innkjøp av demofly

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

John Arild / Jens
Tommy

Stengt
Stengt

16.06.21
16.06.21

Trond

Stengt

16.06.21

Tommy
Trond / Thomas
Thomas

Stengt
Stengt
Stengt

16.06.21
16.06.21
08.07.21

Referent: Tommy T. Vikene, Haugaland Flyklubb.

4 av 4

