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Dato:              18.10.2021, kl. 19:00 
Sted:              Klubbhuset 
Styret:            Tilstede: Thomas, Trond, Willy, John Arild, Jens, Raymond, Marius 
   Ikke til stede: Tommy 

 

1. Saksliste: 

 
# Saksliste 

1.  Operativ leder 

 

Klubben trenger en operativ leder. Jens sjekker med Sola/NLF hva som er krav og faktisk behov. 

Alle vurderer mulige kandidater frem til neste møte. 

 

2.  Flytrygging 

 

1) Samkjøring mellom styret og flytryggingsleder 

• Møte med flytryggingsleder avtales ved første passende anledning, Willy tar 

initiativ 

2) Bruk av OBSREG 

• Viktig at alle medlemmer rapporterer alle hendelser og erfaringer 

• Link er lagt til på hjemmesiden vår 

 

3.  Kjøp av headsett til klubben 

 

For å heve kvaliteten på introturer og undervisning foreslås det å kjøpe inn et par brukte headsett 

på Finn 

 

Styret vedtar å kjøpe inn ett headsett i første omgang, fortrinnsvis brukt på Finn, for inntil kr 3000,- 
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4.  Sosialt: 

1) Introdag 

• Introdagen gikk veldig bra, en er snart klar til å begynne allerede 

• Instruktører og medlemmer sørget for effektiv gjennomføring 

• Det ble kjøpt inn pizza på klubbens regning for de fremmøtte 

2) Møte med tårnet 

• Møte er avtalt 28. oktober kl. 18 

• Marius inviterer Seilflyklubben 

• Vi kjøper inn en liten takk for jobben, Thomas finner noe passende 

3) Operativ kveld med MAF-pilot 

• Avtalt 8. november kl. 19 

• Gjøres til en litt større happening, invitere alle medlemmer og støttespillere 

• Vi kjøper inn en liten takk for jobben, Willy finner noe passende 

• Thomas lager sak til nettsidene 

4) Julebord 

• Trond bestiller et passende bord en fredag mellom 8. og 21. november 

5) Flightsimgruppe 

• Thomas lager info om klubbens «flightsimgruppe» 

 

5.  Status pågående saker 

1) Fuelanlegg 

• Fullverdig tanksystem blir for dyrt og krevende 

• Vi fortsetter å sjekke andre mer egnede alternativer 

2) Bruk av flyplassen utenfor åpningstid 

• Dialogen fortsetter med NLF 

3) Ny hangar/nytt klubbhus 

• Jens har meldt seg på foredrag om tippemidler 

• Trond sender forespørsel til flyplassen om mulighet for utvidelse av tomteareal 

4) Bruk av sponsormidler 

• Blir ca. 8 timer 

• Uni-K og Solstein er interessert, fortsetter samtaler med de 

 

6.  Rekruttering og skoling 

1) Mediedekning 

• Willy prøver å få til noe rundt klubbkvelden 8. november 

2) Støtteundervisning 

• Trond ser på muligheter 

7.  Leieavtale mellom sameiet og LN-HOG 

 

Leieavtalen er enstemmig godkjent med styret sine forandringer 

 

8.  Dekking av instruktørfornyelse 

 

For å dekke instruktørfornyelsen til klubbens instruktør dekker klubben flyleie á en time 
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2. COVID: 
 

o Alle tiltak er opphevet, men vi oppfordrer fortsatt til bruk av eget headsett 

 
3. Sikkerhetstema: 

 
o Se eget punkt i sakslista 

 
4. Skoleavdeling: 

 
• Status på skoling og støtteundervisning:  

o 5 elever under opplæring, pluss 1 som begynner snart 
o Noen få interesserte begynner VFR natt nå snart 
o Flere nye interessenter etter introdagen 
o Gode rutiner etablert – fungerer tilfredsstillende 
o Fortsatt fokus på rekruttering fremover 

 
 

 

5. Økonomi & forsikring LN-HOG – Trond: 
 

o Flykonto: Oppfordrer piloter til å innbetale typisk 3 000 – 10 000 kr (ved mulighet) inn 
på flykontoen 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.  

o Tommy/Trond legger inn nye medlemmer i myWeblog. 
 

6. Teknisk 
 
o Sameiet planlegger oppgradering av LN-HOG til IFR maskin. 

 

7. Annet 
 

o 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. 

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.  

18.10: Dialogen fortsetter med NLF 

Trond /  

Marius (HSFK) / 

Willy 

Åpen 28.05.20 

2 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.  

18.10: Priser mottatt, fullverdig anlegg blir fryktelig kostbart 

og krevende. Andre alternativer sjekkes og vurderes 

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. 

08.09: oktober/november er aktuelt for TWR, ber klubben 

foreslå datoer. Thomas sender forslag.  

04.10: Møte planlagt 28. oktober 

18.10: Seilflyklubben inviteres 

Jan Thore / 

Thomas 

Åpen 18.08.20 

4 Planlegge samkjøringsmøte mellom Flytryggingsleder og 

instruktører / styret. 

Willy Åpen 08.04.21 

5 Planlegge julebord – Foreslått til november i Haugesund 

Sentrum.  

Trond Åpen  08.09.21 

6 Kontakte lokale HC foreninger i forbindelse med tilbud om 

gratis flytur – støttemidler fra Haugesund Sparebank 

Tommy/ 

John Arild 

Åpen 08.09.21 

7 Leieavtale LN-HOG  Åpen 08.09.21 

8 Operativ leder: 

Sjekke med Sola/NLF hva kravet er 

Jens Åpen 18.10.21 

9 Innkjøp av brukt headsett Thomas Åpen 18.10.21 

10 Etablere og informere om klubbens flightsimgruppe Thomas Åpen 18.10.21 

11 Operativ kveld med MAF-pilot: 

Willy finner egnet lokale og kontakter media 

Thomas sender ut invitasjon og lager sak på nettsidene 

Willy Åpen 18.10.21 

12 Se på opplegg for støtteundervisning Trond Åpen 18.10.21 
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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 

Innkjøp av demofly Thomas Stengt 08.09.21 

Se på løsning for skylagring av klubbdokumentasjon 

08.09.21: OneDrive opprettet, kan tas i bruk. 

Thomas Stengt 08.09.21 

 

 

 
Referent:  Thomas Fredriksen, Haugaland Flyklubb. 


