STYREMØTE
Haugaland Flyklubb

Referat

Dato:
Sted:
Styret:

08.09.2021, kl. 20:00
Teams
Tilstede: Tommy, Thomas, Trond, Willy, John Arild, Raymond
Ikke tilstede: Jens

1. Saksliste:
#
1.

Saksliste
Oppgradering av LN-HOG til IFR maskin
Sameiet v/ Trond Nypan opplyser om at det planlegges oppgradering av LN-HOG til IFR godkjenning
og medførende økt kostnad i den forbindelse med installasjon av økt instrumentering for å få IFR
godkjenning. Kostnadene i denne forbindelsen er estimert til området rundt 200.000 kr for sameiet.
I den forbindelse og sett i sammenheng med noe økt fuel kostnad den siste tiden informerer
sameiet om at flyleien for privatflyging økes til 1800 kr/time (uten blokktillegg) fom. 01.01.2022.
Flyleie for skoling betales gjennom Sola Flyklubb og denne timeleien holdes uendret.

2.

Hangar/Klubbhus komitee - statusoppdatering
Det er avholdt møte med flyplassledelse angående muligheter for tomteareal for fremtidig nybygg
av klubbhus og evt. hangar i sammenheng med eksisterende hangar. Det utarbeides en søknad i
denne forbindelse til flyplassledelse der forskjellige byggealternativ presenteres for å utrede hvilke
muligheter som kan være aktuelle fra flyplassen sin side. Dette anses som uforpliktende på
nåværende tidspunkt og har kun som formål å befeste hvilke muligheter som kan være mulige og
jobbe videre med på sikt. Ett koordineringsmøte / idedugnad i lag med seilflyklubben (HSFK) ble
avholdt 02.09.21.

3.

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.
08.07.2021: Vedtatt 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.
08.09.2021: Forslag om at det tas kontakt med organisasjoner som Norsk Handikap Forbund, evt.
direkte med lokale forbund som Solstein/UniK.
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4.

Sosialt:
1) Introdag planlagt til 19.September kl 12-18 – forhåndspåmelding av interesserte
Oppgaver:
• Opprette navneliste og oppgi møtetidspunkt – Tommy/Jan Thore
• Koordinere ankomst og hente ved hovedport
• Teorigjennomgang/briefing på bakken før flyging
• Media – Willy ser på dette
• Betaling gjøres i utgangspunktet til instruktør som legger inn turene i etterkant i MWL.
• Oppfølging av kandidater i ettertid
2) Forslag om julebord i november i Haugesund Sentrum – Trond koordinerer

5.

Formalisering av leieavtale LN-HOG mellom sameiet og flyklubb
Sameiet LN-HOG har utarbeidet ett utkast til formalisert leieavtale på LN-HOG og presentert for
styret på mail 08.09.21.
Styremedlemmer bes komme med innspill til avtalen innen 09.09.2021.
Endelig behandling og godkjenning av leieavtalen i styret gjøres i eget møte,

2. 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.
Lavt smittetrykk for øyeblikket, introturer/ gavekort turer mulig.

3. Sikkerhetstema:
•

Flytryggingskveld er ønskelig å få til i høst – Willy sjekker tilgjengelighet med en MAF ansatt
for å holde ett flytryggings-foredrag for klubben.

4. Skoleavdeling:
•

Status på skoling og støtteundervisning:
o 5 elever under opplæring.
o Noen få interesserte til VFR natt i høst.
o Flere nye interessenter, hatt ett par introturer i det siste, og nye planlagt fremover.
o Gode rutiner etablert – fungerer tilfredsstillende.
o Fortsatt fokus på rekruttering fremover.
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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/Trond legger inn nye medlemmer i MyWeblog.

6. Teknisk
•

Sameiet planlegger oppgradering av LN-HOG til IFR maskin.

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.
08.09: Møte har blitt avholdt i sommer med flyplassledelsen,
men ingen gjennomslag i saken enda mtp. å få til en avtale.
Muligheter sonderes fortsatt.
Forespørsel om fuelanlegg – sondere markedet.
16.06: I dialog med potensiell leverandør.
08.09: Venter fortsatt på priser fra leverandør, er sagt at det
kommer snart.
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.
08.09: Oktober/November er aktuelt for TWR, ber klubben
foreslå datoer. Thomas sender forslag.
Planlegge samkjøringsmøte mellom Flytryggingsleder og
instruktører / styret.
Planlegge julebord – Foreslått til November i Haugesund
Sentrum.
Kontakte lokale HC foreninger i forbindelse med tilbud om
gratis flytur – støttemidler fra Haugesund Sparebank

Trond /
Marius (HSFK) /
Willy

Åpen

28.05.20

Jens / Raymond

Åpen

18.08.20

Jan Thore

Åpen

18.08.20

Willy

Åpen

08.04.21

Trond

Åpen

08.09.21

Tommy/
John Arild

Åpen

08.09.21

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
Se på løsning for skylagring av klubbdokumentasjon
08.09.21: OneDrive opprettet, kan tas i bruk.

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
Thomas

Stengt
Stengt
Stengt
Stengt

16.06.21
16.06.21
08.09.21
08.09.21

Referent: Tommy T. Vikene, Haugaland Flyklubb.
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