Årsmøte Stord Flyklubb
Sted: Stord Flyklubb Klubbhus
Tid: Søndag 30.Mai 2021 kl 12:30
Deltagere: 8 stemmeberettigede medlemmer deltok
1) Godkjenning av innkalling og sakliste,
a. Godkjent uten anmerkninger
2) Val av møteleder og 2 representanter til å skrive under møteboka,
a. Øystein og Claudia som representanter og Jon Kristian som
møteleder
3) Regnskap 2020 godkjent
- Revisorer: Øystein Vik og Knut Helge Alvsvåg
- Regnskap 2020, skoling føres gjennom klubben, bilag ikke
mottatt for 2020
a. Godkjent
4) Fastsette kontingent for 2022
a. Godkjent uendret
5) Fastsette hangarleie 2021, Kr 600 pr mnd i 2021
a. Uendret
- Kommentar fra medlem leigetid. "Månedsleie forutsetter
minimum leietid på 6 måneder" ønskes drøftet.
i. Drøftet, og med fare for at hangar blir fylt opp av
vinterlagring så er det enstemmig besluttet at regelen
forblir.
6) Fastsette pris for overnatting klubbhuset
a. Uendret
7) Valg av styre: styret i 2021
Valg komite: Sigurd Brattetveit og Kjetil Almås
Styret 2021
Formann: Jon Kristian Tisthamar
Ronny Skaar – Trer av, og styret reduseres med en deltaker. Det
skal tas en ny vurdering på antall i styret til neste årsmøte.
Bård Ivar Bru – til og med 2022
Freddy Sporsheim – til og med 2021
Agnar Bondhus – til og med 2021

8) Representanter Luftsport tinget 2021 utsatt til 17-19 Oktober
a. Planlagt for oppmøte, godkjent representant: Jon Kristian
9) Dugnad for medlemmer 2021
- Vedlikehold klubbhus, maling div
- Vedlikehold hangar (vask og rydding i hangar – Flyeiere)
- Vedlikehold uteområde
a. Styret lager dugnadsliste og tar videre kontakt
10)
Innkomne saker:
1) Klubbhus, det er ytret ønske om egen komite for å løfte
fasilitetene for flyklubben. Alternativer skal utredes.
a. Vedtatt at det skal settes opp en komite. Deltagere til komite vil bli
foreslått av styret
2) Adgangskort, dette må bestilles av hver enkelt pr e-post med bilde.
a. Jon Kristian tar kontakt med flyplass for å sjekke om andre ID-kort
også kan aksepteres.
Vedlegg: Sakspapirer og styremøte referat 2020

Jon Kristian Tisthamar
Formann

Claudia Kruber
Representant

Øystein Vik
Representant

Fra flyplassen: Signe Kristin Hovland
Når koronaen roer seg så kom gjerne innom tårnet og se livet fra vår side
-

-

Les alltid NOTAM!
Bruk radiosjekk før flyging
Wigwag er på når tårnet er bemannet
Oppfordring til å levere flight plan
Viktig at alle som beveger seg airside (rød linje) har synlighetsbekledning
Når på banen, ha fokus på FOD
Slukkere plassert på tårnvegg, fuelanlegg
Støy: Treningsflyging må alternere mellom høgre og venstre
Bruk rett fraseologi
o Ved førstegangs kontakt, gjør et oppkall, ikke gi et fullt oppkall
med intensjoner og annet
Alle fly som flyr i Sørstokken bør bruke transponder, og squawke 7000
Husk å informere tårnet om man skal svinge til høyre
MyPPR er tatt i bruk
Flying på ENSO skjer på fartøyssjefs ansvar

Fra security:
- Adgang: Ingen personer fra klubben har adgang til sikkerhetsområde
mellom taxiway og runway
- Gul sikkerhetsvest skal brukes airside
- Adgangskort skal bæres synlig inne på flyplassen for klubbområde
- Bil på airside krever kjøretøytillatelse, og gjelder kun for kjøring til og
parkering på klubbens område, og blir bare gitt flyeier
- Ikke tillatt å låne bort egen nøkkel til port til andre
- Klubben kan ta med besøkende:
o Når de er i følge med gyldig medlem
Hendelser:
- Punktering i 2019 fikk ikke tak i flyplass, hadde ringt 710-nummeret
- 2019: gyro svarte ikke på radio. Ikke optimalt løst fra klubb i forhold til
tilbakemelding fra klubben til flyplassen
- 2019: gyro under instruksjon fremstod svært uprofesjonell, med feil
callsign, feil frekvens osv.
- Stikkprøve i 2020 avdekket 4 biler uten kjøretøytillatelse parkert, etter
gjennomgang så ble 2 biler funnet uten kjøretøytillatelse.

