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Agenda for møtet
Fredrik legger frem forslag til innkjøp av LN-YNP Jabiru J-170 for kroner 197 000 som skolefly til
klubben med gjennomgang av regnskap og økonomi som vedlagt ved innkallelse til
generalforsamlingen.

Skoleflyets egenskaper
Diskusjon rundt om flyet har de egenskapene klubben ønsker et skolefly skal ha, der det blant annet
ble diskutert hvorvidt Jabiru-motoren er egnet for mye brå oppvarming/nedkjøling ved for eksempel
landingsrunder, der noen mente et skolefly med Rotax-motor var bedre egnet.

Avstemning
Det ble avholdt en avstemning over om klubben skulle gå til innkjøp av LN-YNP. Totalt 13stk.
medlemmer med stemmerett, der 9stk. stemte for og 3stk. stemte mot kjøp. Det ble dermed
besluttet at klubben går til innkjøp av LN-YNP.

Økonomi
Det ble diskutert rundt hva utleiepris bør ligge på, i forhold til hvor mange timer i året flyet
genererer. Klubben har per dags dato ikke kapital til å betale for hele flyet, og har ikke fått bekreftet
når vi vil få betalt for dugnaden under flyshowet. Børge tok på seg ansvaret med å høre om det var
greit at vi betalte resterende beløp når pengene kommer på konto.
Det ble drøftet om klubben vil få nok elever til å drifte 2 skolefly, der representanter fra andelslaget
til klubbens nåværende skolefly LN-YHF mente at det ikke ville være nok aktivitet. De foreslo i så
tilfelle å trekke LN-YHF fra skoling for å fokusere skolingen rundt klubbens skolefly.
Klubben var fornøyd med Fredrik Østrem sitt forslag som prøveordning for leie av LN-YNP, der man
enten kan betale 1200kr i timen uforpliktet eller betale 2000kr i et års abonnement og deretter 600kr
i timen. Det ble bestemt å teste ut denne løsningen og få flyet operativt og klart så fort som mulig.
Dette oppsettet kan bli justert etter erfaring og drift.

Vedrørende Kjøpet
Børge Dirdal har besluttet å donere sin provisjon for salg av flyet på 23000kr til klubben.
Flyet kjøpes med det utstyr som pr. nå tilhører flyet.

Drift
Flyet forventes å kunne være operativt for skoling og utleie i løpet av et par uker, så snart detaljer
rundt betaling er utarbeidet og instruktører er utsjekket. Paul Garstad har tilbudt seg å ta ansvar for
å sjekke ut instruktører som skal skole på flyet.
Styret ønsker at det dannes en gruppe på 3-4 personer med en leder som skal ta ansvar for det
tekniske vedlikeholdet på flyet. Bjørn Onarheim har tilbudt seg å være leder for denne gruppen.
Dette er første gang i historien Sola Mikroflyklubb ene og alene eier et skolefly, noe som blir ansett
som en stor begivenhet for klubben, og det var god stemning på møtet. Styret takker alle som møtte
opp til møtet på tross av kort varsel og at det var midt i sommerferien.

