
 

Styremøte Sola Mikroflyklubb – 04.05.2017 

Tilstede: 
Fredrik Østrem 
Børge Dirdal 
Frode Johannesen 
Anders Risanger 
Bjørn Inge Knævelsrud 
Ogve Stangeland 
 

Nytt siden sist: 
Nils Magne Gilje fortsetter som Operativ leder inntil vi finner en godt egnet kandidat eller 
klubben slås sammen med Jæren. 
Kjetil Vik har trukket seg fra vervet i styret som varamedlem. 

Kasserer 
Bjørn Inge tar rollen. Sammen med Fredrik tar han kontakt med Magne senere i Mai for en 
innføring i rollen samt overtakelse av konto. 

Klubbfly: 
To alternativer ble diskutert: 
Kjøp av Jabiru, LN-YNG 
Kjøp av 2 av 5 andeler i Apollo Fox, LN-YHF 
 

Jabiru – LN-YNG 
Prisen er nå satt ned til 249 000. Flyet kan kjøpes for 50% og resten blir stående igjen som 
rentefritt lån. 
Som et klubbfly må noen i klubben ha ansvar for flyet. Det skal gjøres servicer, holdes ved 
like, vaskes, besiktiges osv. Det er naturlig at teknisk leder i klubben har ansvar, Hermod.  
Styret hører med Hermod om han e villig til å ta ansvaret? Han skal selvsagt ikke sitte igjen 
med all jobben, men får rollen med å organisere arbeidet.  
Styret vil be Hermod og/eller flere personer i klubben om å gjøre en grundig teknisk 
undersøkelse av flyet før vi går videre. 
Fredrik lager presentasjon som kan tas for en generalforsamling. Presentasjon inneholder 
budsjet for hvordan det kan gå rundt å eie eget fly, litt om flyet og hvorfor styret mener det 
er en god ide å kjøpe dette flyet.  
 

Apollo Fox – LN-YHF 
Det er mulighet for å kjøpe 2 andeler i Apollo Fox. 78 000 per andel. Totalt består flyet av 5 
andeler. Klubben vil da bli sittende med 40% eierskap. 
Anders og Ogve vil lage en presentasjon/forslag til hvordan en slik ordning vil fungere. 
 



 
 
 
 

Sola Flyshow 
Børge purrer på hvem som stiller på dugnad. 
Kan vi selge ”lodd” om introtur? 

Åpen dag 
Reklamere for åpen dag på flydagen 
 

Teorikurs 
Teorikurs til høsten. 
Anders og Ogve starter å ”dra i trådene” for å sjekke hvem som kan være interressert i å 
være forelesere. 
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