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Sola, 1. august 2015

Statutter for Selvassuransefondet i Sola Mikrofly Klubb.
1

Etter avstemning på Generalforsamling MARS 2015, ble det vedtatt å opprette et fond til
delvis dekning av selvassuranse som medlemmene er ansvarlig for ved havari på de
fly som klubben disponerer til skoling og øvrige fly i Sola Mikrofly Klubb (SMK).
Gjeldende selvassuranse er for tiden kr. 30.000,-. Ved en skade vil pilot eller elev ved
skoling bli belastet med kr. 5.000,- som egenandel av selvassuransebeløpet
(Se pkt. 5 c).

2

Formål
Selvassuransefondet (fondet) formål er helt eller delvis å dekke den til enhver tid
gjeldende sats for selvassuranse for skader påført fly som eies eller opereres av SMK.
Fondet er SMK’s eiendom og forvaltes av et eget Styre. Generalforsamlingene for
Selvassuransefondet avholdes hvert år sammen med Sola Mikrofly Klubbs årsmøte.
Stemmeberettige på Selvassuransefondets årsmøte er fondets betalende medlemmer
og en representant for hvert av innmeldt fly i fondet. Fondets midler skal dekke
fondsmedlemmenes refusjonsrettigheter for selvassuranse ved en eventuell skade (Se
pkt. 5 c).

3

Dersom en flyeier har meldt sitt fly over til SMK men ønsker IKKE tegne egen
KASKOFORSIKRING på dette kan eier likevel søke om opptak i selvassuransefondet.
Selvassuransefondet kan da ved tilslag av øvrige punkter dekke skader i h.h. til punkt
1.
Anm. I dette tilfellet er eier selvassurandør ved for skade utover selvassuranse.

4

Fondets styre består av 3 personer:
Leder
: Leder SMK – velges på SMK’s Årsmøte.
Medlem : Den til enhver tid sittende Operative leder
Medlem : Den til enhver tid sittende Skoleleder.
Anm.
: Dersom Operativ leder og Skole leder er samme person tiltrer SMKs
valgte Nest leder.
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte i Fondet med 7 –sju- dagers skriftlig
varsel.

5

Styret skal:
a. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser
b. Påse at fondets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de
vedtak som er fattet på årsmøtet. Styret skal videre påse at fondet har en
tilfredsstillende organisering av regnskapsfunksjonen, og ha en forsvarlig
økonomistyring.
c. Styret behandler og avgjør, etter skriftlig mottatt skademelding med refusjonskrav
fra skadevolder, krav om utbetaling av selvassuranse ved skadetilfeller innenfor
fondets virkeområde etter følgende retningslinjer:
• Fondet dekker kun medlemmers selvassuranse etter vurdering av
skadevolders aktsomhet. Ved forsett eller grov uaktsomhet dekkes ikke
krav.
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• Fondet kan dekke inntil den til enhver tid gjeldende selvassuranse med
fradrag av kr. 5.000,- (egenandel) som belastes pilot eller elev ved
skoleflyging.
• Unnlatt rapportering av skadeforhold til Fondsstyret og eventuelt til
Mikroflyseksjonen NLF / Luftfartstilsynet (ved krav herom) kan føre til tap av
medlemskap i fondet i 1 år.
• Fondet dekker kun skade opp til Fondets frie kapital, basert på dato for
skade.
• Fondet revideres av SMK’s valgte revisor.
• Da fondets prinsipp er gjensidig støtte mellom medlemmene, kan utvalget
motsette seg utbetaling dersom havariet skyldes grov uaktsomhet.
• Utvalget er inappellabelt.
6

Medlemmer i selvassuransefondet er:
- Elever ved SMK’s flyskole etter innbetaling av premie til Fondet,
- Piloter av SMK som har innbetalt premie til Fondet.
- Instruktører i SMKs skole er automatisk medlem i Fondet ved utøvelse av instruksjon
på fly som disponeres av SMK.
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Premie til fondet for piloter:
- Initial årlig avgift på kr. –1.000,oo-- pr. medlem (p.t. bankkonto 0530 01 33454).
- Medlemmet er tiltrådt fondet som medlem dagen etter dokumentert innbetaling til
fondskontoen.
- Instruktører har gratis medlemskap i fondet ved utøvelse av instruksjon til klubbens
medlemmer (p.t. bankkonto 0530 01 33454).
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Fly som er dekket av Fondet er:
- Opptatt som klubbfly og er innvilget opptak i fondet etter søknad, og godkjennelse fra
fondets styre, samt har innbetalt den til enhver tid gjeldende «Grunnkapital» til fondet
- Initial engangspremie (Grunnkapital) til fondet settes til kr. --5.000,oo--.
- Dette dekker inntil en eier av flyet det første året.
anm. Flyeiere plikter å innbetale årlig premie senere år etter satser for piloter.
- Ved innmelding av nytt fly (skifte av fly) må ny «Grunnkapital» tilføres.
- Flyet er tiltrådt Fondet dagen etter dokumentert innbetaling av «Grunnkapital» til
fondskonto.
- Anm. Selges flyet ut av klubben (flytter flyet til annen klubb) termineres flyets
medlemskap i Selvassuransefondet.
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Ved havaritilfelle, hvor utvalget finner at fondet skal benyttes til dekning av selvassuransen,
blir denne å dekke så langt fondets midler rekker.
Sola, den 01.august 2015

___________________
Leif Vastveit (sign.)

____________________
Svein Kvernstuen (sign.)

______________________
Nils Magne Gilje (sign.)
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