
torsdag 19. november 2020

Styremøte Salten Sportsflyklubb 

Tilstede: Teams: Eirik Simonsen, Øyvind Rask, Stian F. Vaag, i klubbhuset: Trond 
Kaspersen, Esben Hansen, Svein Olav Aasen, Lars Westvig. Arvid Mathisen kom seg 
ikke inn på Teams.


- Sak 1: Gjennomgang av tilsynsrapport fra Luftfartstilsynet.  

• Trond gjennomgikk denne og fortalte litt rundt denne. Rapport legges ut på 
hjemmesiden. Ingen alvorlige avvik.


- Sak 2: Status klubb og skolefly: 

• Det ble diskutert rundt problematikken med at vi ikke har lyktes med å 
rekruttere nye medlemmer og elever. Covid situasjonen gjør rekruttering ekstra 
vanskelig.


• Økonomisk er klubben svært dårlig stilt i forhold til det som er budsjetter. 
Klubben har penger på konto, men har lånt mye av hangarkonto for å klare 
driften av skoleflyet.


• Flere styremedlemmer utrykte sin bekymring for at skoleflyet ikke forsvarer 
kostnadene sine. 


• Det har vært lite bruk av flyet også etter at det ble satt operativt tidligere i år.


• Finansiering av skoleflyet er delvis gjort via lån fra hangarkonto (det ble lånt ca 
280 000 fra hangarkonto). Dette er penger som flyeiere som leier hangarplass 
har betalt inn, og det har vært enighet som at overskudd her, skulle settes av 
med tanke på uforutsette utgifter på hangarsiden. Om noen år kan det bli 
nødvendig å bygge eller kjøpe seg inn i hangar, og da kommer hangarkontoen 
godt med. Flere av har uttrykt at de ikke er enige i at de oppsparte midlene på 
hangarkontoen skal brukes til å finansiere drift og verditap på flyet som ingen 
av dem bruker, og veldig få medlemmer drar nytte av. Avtalen med lånet fra 
hangarkonto var at dette skulle betales raskt tilbake. Nå utrykker flere 
bekymring for vi med så liten bruk av skoleflyet vil klare å betale tilbake. Slik det 
er nå dekker ikke inntektene på skoleflyet utgiftene driftsutgiftene en gang.


• Det har kommet forslag om at flyet selges, for eksempel til medlemmer i 
klubben, men med avtale om at flyet leies tilbake til klubbens medlemmer.


• Petter Strand har sendt mail til styret om at han kan være interessert i å kjøpe 
flyet om dette skal selges.
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- Esben snakker med Petter om hvilke tanker Petter har rundt evt kjøp og 

tilbakeleie. 

• Stian mener at det er viktig at evt salg drøftes med alle medlemmer, slik at evt 
interesserte får mulighet til å komme til bordet.


• I følge budsjett så er vi 42% under budsjett (etter at vi har tatt med corona 
kompensasjon vi fikk innvilget på kr 49 408,-)


• Øyvind sjekker mulighetene for å søke om yterligere kompensasjon i 
tiltakspakke 3, og leverer en evt søknad. 

• Kasserer Øyvind lager en oppstilling som viser regnskapet til skoleflyet og 
hvordan vi ligger an i forhold til budsjett. Oversikt sendes ut til styret og 
deltakere i dette møtet. 

- Sak 3 :Sikkerhetsseminar  

• Vi arrangerer sikkerhetsseminar søndag 24 januar kl 18:00 - 20:00


• Operativ leder Trond er ansvarlig for det faglige innholdet. 

• Alle operative piloter må ha dette hver 24 mnd.


• I tillegg til sikkerhetsfokuset er det en gylden mulighet der hele klubben er 
samlet, til å snakke om hvilket aktivitetsnivå vi ønsker i klubben, engasjement, 
arrangementer osv. Hvor vil vi med klubben?


• Stian sender innkalling til alle medlemmer. 

• Det sendes ut en reminder rett før jul der vi tar med tema for møtet osv.


• Vi ser an situasjonen med tanke på pandemien, men må sannsynligvis belage 
oss på at vi må kjøre obligatorisk påmelding for å holde oss innenfor regelverk. 
Møtet holdes på Constos store møterom på Burøya. Det vil sannsynligvis også 
være mulig å delta via Teams.


- Sak 4 Hjemmeside 

• Dagens hjemmeside saltenmikro.no ligger på Bjørnars private konto. 


• Stian snakker med Bjørnar for å se på mulighetene for å få flyttet eksisterende 
side over på ny konto som klubben eier og administrerer. Alternativt opprettes 
ny hjemmeside.
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http://saltenmikro.no

