Protokoll fra styremøte 3/11 i HP seksjonen
Styret i HP/NLF avholdt styremøte mandag den 2. mai 2011 klokken 17.00 hos
NLF i Rådhusgata 5b.
Alle i styret var tilstede.
Deres ref:

Vår ref: 355438v1

3.5. 2011

PROTOKOLL:
Innkallingen ble godkjent.
Sak 26/2011
Vedtak:

Gjennomgang av protokoll fra styremøte 2/2011
Protokollen ble godkjent.

Sak 27/2011

Orienteringssaker:
fra administrasjonen (Arne),
Arne orienterte om Medlemssituasjonen som ligger litt bedre enn i fjor
på samme tid. WEB-situasjonen inkl Facebook og Twitter ble også
diskutert og håpet er å ta i bruk dette i løpet av mai måned. Videre ble
Idrettens dag den 7. mai diskutert og Ane sa seg villig til å stille opp og
jobbe denne dagen.
fra fagsjefen (Arne),
Det ble orientert om ulykkessituasjonen, nivået i PG ligger lavere enn
tidligere år mens vi i HG har flere ulykker inkl en alvorlig ulykke så
langt. Det er i tillegg flydd færre turer i 2011 enn i 2010 på samme
tidspunkt. Videre ble det informert om en ny regle for PPG som tillater
lavtflyging i visse situasjoner. En disp. for å starte på PG kurs er gitt av
LT til en 14 år gammel jente samt at LT har gitt disp. til 5 PPG piloter
for å filme diverse arrangement. Videre ble det informert om en
personkonflikt i PPG miljøet som er veldig synlig og ikke bra for
miljøet og det arbeidet seksjonen har gjort i denne saken.

Vedtak:

fra leder HP/NLF (Knut),
NLF har ikke avholdt noe styremøte siden siste HP styremøte, unntatt et
konstituerende møte på Tinget. Så her var det ikke så mye å informere
om.
Ingen vedtak i denne sak.

Sak 28/2011

Årsmøte 2011, oppsummering.
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Vedtak:
Sak 29/2011

Vedtak:
Sak 30/2011

Vedtak:
Sak 31/2011

Vedtak:

Styret oppsummerte og diskuterte det som skjedde på HP seksjonens
årsmøte samt NLF tinget. Uheldigvis mistet seksjonen sin representant i
presidentskapet. Dette betyr bl.a. at neste gang det er årsmøte og ting
bør vi forberede oss bedre.
Ingen vedtak i denne sak.
Regnskap og budsjett
Regnskap tom mars 11 ble gjennomgått. Arne informerte at
månedsperiodiseringen som var gjort etter mal fra de to siste årene ikke
følger samme trenden i år, bl.a. så er det mer utgifter på Rikssenter og
inntektene fra NIF er ennå ikke fordelt ut til seksjoner. Arne prøver å
korrigere for dette til neste styremøte. Styret fikk i tillegg kopi av
årsbudsjettet.
Arne korrigerer periodiseringen til neste styremøte
Referat fra EHPU møte
Arne refererte fra EHPU møte i Budapest. Viktige saker er
forandringene i PG godkjenningsnormen EN 926-2 hvor HP/NLF har
Randi Eriksen som representant. Videre ble internasjonal godkjenning
av HP instruktører tatt opp hvor bl.a. Frankrike har egne særregler i
dag. Cat 1 konkurranser og serieproduserte vinger var også et tema som
ble diskutert..
Ingen vedtak i denne sak.
Referat fra CIVL møte
Her manglet vi info fra HG subkommite møtet, men Knut refererte fra
PG motet hvor også serieproduserte PGer I Kat 1 konkurranser var en
stor sak..
Ingen vedtak i denne sak

Sak 32/2011
Vedtak:

Velge delegater til internasjonale møter.
Knut og Øyvind ble valgt til delegater til Nordisk møte og CIVL møte,
Arne ble valgt til delegat til EHPU møte.

Sak 33/2011

Rikssenteret 2011,
Her ble planene, daglig lederoppgaven, arrangementene etc
gjennomgått og diskutert. Senteret åpner 6. mai.
Anleggskomiteen jobber videre med driften av Rikssenteret denne
sesongen.

Vedtak:

Sak 34/2011
Vedtak:

355438v1

Opprettelse av anleggskomite, velge medlemmer
Forslag: Knut og Arne Kristian
Arne Kristian ble valgt til leder av anleggskomiteen med Knut som
medlem. Komiteen ble valgt for et år av gangen og den rapporterer til
styret.

Side 2 av 4

Sak 35/2011

Vedtak:

Sak 36/2011

Vedtak:

Jetta Grunneierlag.
Innspill fra siste styremøte var å få ordføreren i Vågå til å ta et møte i
denne sak. Arne har hatt møte med ordføreren og et møte mellom Jetta
grunneierlag og kommunen er berammet til torsdag 5. mai.
Styret avventer utfallet av dette møte før de gjør noe i saken. Arne er i
Vågå på denne dagen og følger opp om det er nødvendig.
Fri Flukt, ny redaktør.
Fri Flukt har ennå ikke kommet ut i år og Årsmøtet stemte over at selv
om det utkommer kun 2 nr i år så ønsket klubbens representanter minst
4 nr. pr år.
Arne fikk i oppdrag og forespørre redaktøren av flynytt om han kunne
bistå med neste nummer. Videre må det arbeides for å finne en fast
redaktør.

Sak 37/2011
Vedtak:

Godkjenne KKene
Saken ble utsatt til neste møte. Arne skulle i mellomtiden ta kontakt med
alle KKene og sjekke at de fungerer.

Sak 38/2011

Eventuelt.
Her var det flere saker som får hvert sitt saksnr.

Sak 39/2011
Vedtak:

Ungdomsuka.
HP NLF ønsket å prøve en forandring på ungdomsuka i ar og Arne ble
bedt om å informere den tidligere lederen av uka om dette.

Sak 40/2011

Utviklings orientert ungdomsidrett.
Her gjaldt det først hvordan vi skal benytte innkjøpt hangglider og
paraglider. Deretter ble det besluttet å skrive en søknad om å få tildelt
midler også i år.
Arne lager regler om bruk av dette utstyret og de blir da tilgjengelig for
lån og utleie på Rikssenteret denne sesongen. Videre skriver Arne en
søknad om tildeling av midler for 2011 ut ifra de forslag som styret kom
opp med på styremøte.

Vedtak:

Sak 41/2011
Vedtak:

Penger til loggboka.
Det ble bevilget kr 10 0000 til loggboka, Arne ordner dette.

Sak 42/2011

Luftromsbokser.
Det kom tilbakemeldinger til Arne fra styret om at dette ikke fungerte
helt i praksis. Om lørdag var Ringerike kontakttelefon ikke bemannet,
søndag 1. mai skjedde det samme med Hokksund bakketelefon.
Informasjon om hva man gjør i slike tilfeller må ut til våre piloter.
Videre ønsket styret at seksjonen informerer bedre om denne ordningen.
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Vedtak:

Arne diskuterer dette med Luftromskomiteen samt legger ut mer og
bedre informasjon på hjemmesiden.

Møtet ble avsluttet klokken 20.30. Neste møte er satt til mandag 6. juni.
Arne H Hillestad, referent.
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