
Salten mikroflyklubb 
Styremøte 12. april 2011 
 

Til stede:  

Solrun H Krane, Bjørnar Jakobsen, Kjell Ivar Ysland, Trond Kaspersen, Vidar Kilen og Lars Westvig.  

 

1 Egenandelsfond: 
På bakgrunn av at det i klubben er privatpersoner som leier ut sine fly til skoling og 
generell flyging, vil det ved skade på flyene måtte påregnes å måtte betale for denne. 
Dette vil kunne ramme elever, instruktører og andre piloter. For å kunne motvirke at 
dette skal ramme den enkelte hardt ved uhell, foreslås det å opprette et egenandelsfond. 
 
Vedtak:  

Salten mikroflyklubb oppretter et egenandelsfond for fly som klubben har avtale med 
til utleie og skoling. 
Samtlige flygere og elever som skal benytte flyene må betale 250 kr årlig til fondet. 
Det opprettes en egen konto til dette formålet. 
Midler fra fondet kan kun benyttes til å betale egenandel ved skade. Beløpet begrenses 
oppad til 10.000 kr. 
Styret og ev sakkyndige oppnevnt av styret tar avgjørelse om fondet skal benyttes ved 
skade. I tilfeller av grov uaktsomhet eller skade gjort med forsett, vil styret kunne 
nekte å bruke av egenandelsfondet. 
 

2        Skoling og avgifter: 
       Skoling er en viktig inntektskilde for klubben. Det har til nå vært noe uklart hva som 
       omfattes av ordningen med avgift på kr 50 pr fløyet skoletime. Dette ønsker styret å 
       presisere. Likeledes er det ønskelig at flyeier kalkulerer inn skoleavgift i sine priser 
 
       Vedtak: 

All flyging i skoling fram til flygebevis bevis omfattes av ordning med kr 50 i klubbavgift 
pr time. 
All flyging med instruktør ut over skoling til flygebevis omfattes av avgiften på kr 50 pr  
time. 
Flyeier er ansvarlig for å kreve inn skoleavgiften på kr 50,- 

 
 

3       For all skoling med private fly i klubbregi skal det skrives en avtale mellom flyeier og klubb 



Vedtak: 
Avtale mellom sameiet Maria flyfly (LNYVV) og klubben vedtatt. 

4 Informasjon om hjemmesida. Klubbens styre har bedt  Ole H Sommarseth om å opprette ny 
hjemmeside. Den vil finnes på denne adressen: www.saltenmikro.no. Ole informerte om 
arbeidet med sida. Styret har ønsket en hjemmeside som er lett å administrere og der kun 
sentrale opplysninger legges ut. Styrereferater og årsmøtepapirer legges ikke ut på denne 
sida med link, men vil kunne hentes fram for de som ønsker det. Nærmere informasjon om 
når denne sida er helt klar, vil bli gitt i løpet av kort tid. 

Lars Westvig 

Referent. 
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