Styremøte Sola Mikroflyklubb - 28.09.2016
Tilstede:
Bjørn Onarheim
Børge Dirdal
Magne Gilje
Frode Johannesen
Fredrik Østrem
Kjetil Vik
Christer Fessel

Gått gjennom referat fra forrige styremøte
Nettside
•

Fredrik Østrem overtar ansvar for å oppdatere nettsiden.

Klubbeffekter
•
•
•
•

Skrive på nettside at vi har for salg
Ta med på klubbkvelder
Henge opp et sett til utstilling hos Magne
Bjørn setter bort en boks med klær og capser i Magne sin hangar også.

Flydagen 2016 og fremtidige arrangement
•
•

Sola mikroflyklubb stilte med mange fly på flydagen 2016. Sola mikroflyklubb hadde
ingen inntekt etter dette.
Børge tar kontakt med arrangør av Sola Flyshow 17, og hører hvordan vi kan delta å
arrangere for å ha inntekt på stevne.

Klubbfly
•
•

•

Kjetil, Fredrik og Hermod har laget et skriv med informasjon vi har fått fra andre klubber i
Norge som har gått til innkjøp av moderne klubbfly.
Det finnes idag ikke grunnlag for at klubben skal anskaffe seg et klubbfly. Det kreves
mange timer for at det skal gå i pluss, og per idag er det fortsatt mye ledig kapasitet på
LN-YHF.
Forslaget blir lagt på is frem til behovet melder seg.

Klubblokale
•
•

Bjørn har vært i kontakt med Sola mikroflyklubb ang å låne glasshuset i nordvest enden
av nybygget. Ønsker 1500 kroner i måneden, og bygget skal stå klart rundt juletider.
Bjørn går på befaring, og hører ang mulighet for å gjøre et innskudd for å redusere
månedlig leie.

Teorikurs
•
•
•

Ikke kapasitet blant instruktørene i klubben til å ta flere elever per dags dato, så klubben
ønsker ikke å arrangere noen kurs i høst.
Det vurderes å holde nytt teorikurs når det er ledig kapasitet på instruktører og skolefly.
De som idag ønsker kurs kan henge seg på Sola Flyklubbs teorikurs og kan ta teoriprøve
hos Sola Mikroflyklubb

Annet

