Protokoll HP NLF strategimøte
Strategimøtet 2015
Styremøte 05/2015 og FLG møte 06/2015
Avholdt 5. og 6. desember 2015 i Møllergata 39
Deltakere:
Styret:

Ane Pedersen, Styreleder
Erik Skarbøvik, Styrets nestleder, referent lørdag
Erland Åmot, Styremedlem
Frode Graff, Styremedlem
Ole-Jonny Rønneberg, Varamedlem

Faglig Lederguppe:

Bjørn Trygve Hammer, Regelverk
Runar Halling, Sikkerhet, referent søndag
Trude Steen, Regelverk

Ikke tilstede:

Brynhild Jorid Rotvold, Styremedlem
Sondre Auestad, Styremedlem (ungdomsrepresentant)
Kjell-Christian Krane, FLG Utdanning
Ronny Helgesen, Utdanning
Erik Bergseter, Sikkerhet
Øivind Rommen, Utdanning
Arne H.Hillestad, Fagsjef og daglig leder for seksjonen

Ane åpnet møtet med noen ord om forventninger til helgen og en kort gjennomgang av
agendaen.

Lørdag 5.desember
Sak 45/2015

Godkjenning av innkalling og fremmøtte
Det kom inn en sak underveis som skulle vært en del av agendaen,
denne ble tatt inn som et siste punkt på søndag med saksnummer
60/2015.
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Vedtak:

Innkalling og de fremmøtte ble godkjent.

Sak 46/2015

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3 og 4 2015

Vedtak:

Begge protokollene ble gjennomgått og godkjent.

Sak 47/2015

Orientering fra NLF
Ane informerte om aktivitet i forbundsstyret. Bla. Ronny Helgesen fikk
utdelt Kongepokalen på styremøte 4 i NLF. Samme møtet var Runar
Halling og snakket om HPs prosedyrer ifbm ulykkesetterforskning. Det
jobbes med å lage mer felles struktur i forbundet slik at vi lettere skal
kunne benytte oss av kunnskap på tvers av seksjonene. NLF blir
luftfartsmyndighet på seilfly og ballong fra 1.januar 2016. Internrenten
for lånet til NLF er satt ned fra 3% til 2%.

Vedtak:

Informasjonen ble tatt til etterretning.

Sak 48/2015

Seksjonens statusrapport
Ingen statusrapport ble avlagt.

Vedtak:

Ingen vedtak i denne saken.

Sak 49/2015

Regnskap hittil i år
Ane gikk gjennom regnskapet per oktober 2015. Ane har lagt inn
estimat for kostnader i november og desember. Det forventes et
resultat for året på 72 000.

Vedtak:

Purre på KKPG hvis det ikke er utbetalt de resterende kr 3 511,-. Purre
på utlegg fra KKHG og KKPPG. Informasjonen ble tatt til etterretning.

Sak 50/2015

Budsjett 2016.
Utkast til budsjett for 2016 ble gjennomgått.

Vedtak:

Sjekke med KKPPG om PPG budsjettet vil bli brukt i 2016. Hvis nei,
overføres dette til SPG.

Sak 51/2015

Fri Flukt, status og strategi
Vebjørn Karlsen har tatt på seg vervet som redaktør for Friflukt.
Redaktøren har flere spennende ideer for hvordan bladet skal se ut
fremover.
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Vedtak:

Styret og FLG skal bidra til Friflukt og bruke dette mer aktivt for å
informere medlemmene om hva som jobbes med.

Sak 52/2015

Godkjenning av seksjonens representanter til NLF`s sentrale komitèer
for 2016 og 2017 (ungdom, luftrom, anlegg og hederstegn).
- Sondre Auestad – Ungdomskomiteen
- Erland Åmot – Anleggskomiteen
- Hans Cato Grytnes - Luftromskomiteen
- Hederstegnskomiteen har styret ennå ikke funnet en kandidat.
Ane informerte om at NLF ønsker å opprette sikkerhets- og
informasjonskomite. Disse må besettes i januar.

Vedtak:

Styret hadde ingen innvendinger til de foreslåtte.

Sak 53/2015

Amnesti SPG, FLG
Det ble diskutert hvordan PPG amnestiet hadde fungert. Regelverket
ble gjennomgått. Styret og FLG vil ha tettere dialog med
styringsgruppen og Arne Hillestad. Prøver må på plass.
Utdanningssystem for instruktører. Styret og FLG ønsker å informere
skisenter om at det finnes et utdanningssystem for SPG. ”Vær varsom”
plakater for SPG flyging kan produseres og sendes til Alpinanleggenes
Landsforening, klubbene i HP- og Fallskjermseksjonen, Friflukt og Fritt
Fall.

Vedtak:

Det innføres ikke Amnesti for SPG i 2016.

Sak 54/2015

SPG. Godkjenning av KKSPG Leder, og Konkurransereglement.
Det foreslåtte konkurransereglementet er en god start. Dette er en
relativt ny sport og endringer kommer etterhvert som konkurranser
blir gjennomført. Før godkjenning vil Styret og FLG ha tydeligere regler
om hvordan sikkerhetsansvarlig utpekes og kvalifikasjoner som kreves
for å være sikkerhetsansvarlig. Det henvises til reglementet til
konkurranser i paragliding. Etter første gjennomførte konkurranse
foreslår Styret og FLG at reglementet revideres ihht. de erfaringer som
blir gjort i løpet av konkurransen.
Øystein Bryn er foreslått som leder for KKSPG. Styret og FLG hadde
ingen innvendinger.

Vedtak:
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Sak 55/2015

Ulykkesåret 2015
Runar Halling orienterte om ulykkesåret 2015. Det ble belyst
potensielle feilkilder ved dataene som er hentet ut av
www.flightlog.org.

Vedtak:

Informasjonen ble tatt til etterretning.

Sak 56/2015

Hvordan skal seksjonen drives på en riktig og effektiv måte.
Arbeidsfordeling.
Ane informerte om status og utfordringer i seksjonen. Det ble diskutert
hvordan seksjonen skal jobbe fremover.

Vedtak:

Ingen vedtak i denne saken.

Sak 57/2015

Oppdatere stillingsinstruks for fagsjef og administrasjonssjef i HP
seksjonen.

Vedtak:

Saken blir tatt opp igjen på et senere møte.

Sak 58/2015

Loggboka, status og utfordringer.
Funksjonalitet av loggboka og krav om rapportering ble diskutert.

Vedtak:

Ingen vedtak i denne saken.

Søndag 6.desember
Sak 59/2015:
59.1:

HP seksjonen inn i den digitale verden
Loggboka, Gjest Stein-Tore Erdal.
Samtale med Stein-Tore. Seksjonen synes loggboka er et godt og viktig
verktøy, og ønsker å bruke loggboka mer aktivt både i
sikkerhetsarbeidet, men også ifbm forhandling av avtaler som for
eksempel forsikringsavtaler. Seksjonen informerte også om sine
utfordringer og ønsker om forbedringer i relasjon til loggboka. SteinTore fortalte om sine tanker rundt dette og historikken rundt loggboka.
Vi fikk også vite hvor mye tid og kroner som omtrentlig er lagt ned i
arbeidet. Loggboka bør drives på dugnadsbasis, men Stein-Tore stiller
seg positiv til å få hjelp med kostnadene. Er det muligheter for å bruke
serverplass på NLF sine servere? Stein-Tore er åpen for å inngå en
avtale om samarbeid med HP/NLF, dette har han hatt tidligere.
Det ble også bestemt å opprette en prosjektgruppe som kan tilby
programmeringshjelp. Stein Sørensen bør også være involvert i denne.
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Mer detaljer i eget dokument.
59.2

Elektroniske evalueringsskjema
Vi har evalueringsskjema som skal sendes inn etter hvert kurs. Dette er
litt tungvint da mange skriver dette manuelt med papir og kulepenn,
og sender per post. Det vil lette administrasjon og oppfølging dersom
tilnærmet alle sendte dette inn elektronisk. For eksempel kunne dette
vært gjort i forbindelse med utstedelse av lisens via Melwin.
Mange får ingen tilbakemelding. Det er laget en sak på survey monkey
på dette. Fagsjef har oversikt, men faglig leder i klubb skal også ha
tilbakemelding. Bør lages slik at hver enkelt instruktør skal evalueres.
Eks kan et kurs ha 4 instruktører. Ane får pålogging/passord til survey
monkey fra Arne.

59.3

Elektroniske prøver
Ane foreslo å lage elektroniske prøver for å lette arbeidet for
instruktørene. Dette var det skepsis til da prøvenes resultat er like mye
en tilbakemelding til instruktør om eleven har skjønt det. Eller rett og
slett om instruktøren har gjort en god jobb med å lære bort. I tillegg
ble det stilt spørsmål til muligheten for juks.

59.4

Elektroniske utstedelser
Se om vi får tatt dette via Melwin også for PP2.

59.5

E-læring
Referenten mener dette allerede er laget av Fredrik Jensen. Styret
hører med Fredrik Jensen hva hans erfaringer var med dette arbeidet.

59.6

Melwin, utviklingsmuligheter
Runar må ha rettigheter til å søke etter pilot i Melwin.
Forsikring: Ha mulighet til å endre forsikring selv. Og også se de til
enhver tid gyldige forsikringsvilkår.
Medlem: Ved medlem i flere klubber må det kunne settes en
hovedklubb. Dette har litt med hvilken faglig leder som har ansvar.
Lisens: Utstedelse av PP2/SP2/SPG2 bevis.
Loggboka: Spørringer mot loggboka fra Melwin?
Roller: Må selv kunne sette klubbarkivar når man har rettigheter. Som
klubbarkivar må man kunne legge inn hele styret. Det er ellers mange
roller som her burde kunne legges inn. Faglig leder, skolesjef. Sekretær
er en «utgått» rolle.
Info til lisensutsteder: Notatfelt for disiplinærstraffer. Bør kun sees av
fagsjef, faglig ledergruppe, medlemsservice. Bekymringsmeldinger, bør
dette være på Melwin??
Flere ting må være elektronisk på serveren til NLF helt uavhengig av
om det er via Melwin eller ikke.
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59.7

Sak 60/2015:

Vedtak:

Andre muligheter?
Håndboka: søkemuligheter.

HP seksjonens representant til EHPU januar 2016
Neste EHPU møte avholdes 30.januar 2016 i Lisboa. Arne Håkon
Hillestad vil være tilstede der som General Sekretær, og kan ikke stille
som Norges representant. Agendaen til møtet ble gjennomgått. Både
styret og FLG synes agendaen er interessant og mener vi må ha en
representant på møtet.
Runar Halling er Norges representant på EHPU møtet i Lisboa 2016.

Møtet ble avsluttet kl. 15:10
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