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Protokoll fra styremøte 4/2011 i HP seksjonen. 

   

Styremøtet ble avholdt mandag den 6. juni 2011 klokken 17.00 hos NLF i 

Rådhusgata 5b.  

Alle i styret var tilstede. 
 
Deres ref:  Vår ref: 355438v1 07.06. 2011 

 

SAKSLISTE   
   

Sak 43/2011  Gjennomgang av protokoll fra styremøte 3/2011  

Vedtak:   Protokollen ble vedtatt uten anmerkninger. 

 

Sak 44/2011 Orienteringssaker: fra administrasjonen (Arne), (lisenssituasjonen, 

medlemssituasjonen, WEB 

   Arne informerte om at medlemssituasjonen og lisenssituasjonen lå 

omtrent på fjordårets nivå, noen flere medlemmer enn på samme tid i 

fjor og en nedgang i HG lisenser kunne man konstatere. HPs nye WEB 

skal være oppe og gå den 1. juli hvis alt går etter planen. 

 

    Fra fagsjefen (Arne), Disp, disiplinær, nye regler, ulykker, ulovlig PPG 

Arne informerte om disiplinærsaker, nye regler for PPG, Oppvisning og 

askeflyging, og hva som gjøres med den ulovlige flygingen med PPG 

særlig i Østfold og Akershus. 

Når det gjelder ulykker ble det bemerket at styret ikke hadde fått info 

om et par ulykker i vår og at særlig en av dem burde styret visst om før 

NLF styremøte. Arne beklaget dette og ordningen med varslig til styret 

på SMS skal selvfølgelig fortsette som før. 

 

    fra leder HP/NLF (Knut),  

Christer deltok fra seksjonen på siste NLF styremøte og han orienterte 

derfra.  

Vedtak:   Styret tok informasjonen til orientering 

 

Sak 45/2011 Regnskap og budsjett 

   Arne la frem regnskapstall tom 31. april. Seksjonen ligger bedre an enn 

budsjett og det er uvissheten omkring Rikssenteret som kan ha negative 

utslag på regnskapet i 2011.  

Vedtak:  Ingen vedtak i denne sak. 
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Sak 46/2011  Rikssenteret 2011, elektrisk rapport, overnatting, div 

Brevet fra Vågå kommune angående omregulering av bygg og området 

Rikssenteret står på ble diskutert. Anleggskomiteen i NLF ved Morten 

Haave innehar kompetanse rundt dette og han har tatt på seg oppgaven 

med å sende svar til Vågå kommune på deres brev. 

Mangleliste etter elektrisk inspeksjon har elektrikeren tatt seg av og 

septik og vannanlegget har rørleggeren tatt seg av. 

Videre ble det diskutert salg av produkter fra PG forhandlere med 

provisjon til senteret. Arne skulle her se om han fant en gammel avtale 

om dette da han prøvde dette en sommer for en del år siden. 

Vedtak:  Morten Haave sender svarbrev på vegne av HP/NLF med 

fremdriftsplan til Vågå kommune innen fristen den 10. juni. 

 

Sak 47/2011 Jetta Grunneierlag forslag til løsning. 

   Etter Arnes møte med leder i Grunneierlaget forelå det 3 forslag til 

løsning. Forslag en var fra HP/NLF. Det går ut på at vi betaler kr. 30 

000  av den resterende summen og at grunneierlaget ikke setter opp 

leien. Dette forslaget ble avvist av grunneierlaget. Motforslaget var at vi 

betaler 50 000 og at de ikke setter opp leien. Et kompromiss var at vi 

betaler kr 40 000 og at leien settes opp med kr 1000 pr år. 

Vedtak:  Styret gikk med 4 mot en inn for å gå for forslaget med å betale 40 000, 

men skulle prøve likevel å be om at leien ikke ble satt opp. 

    

Sak 48/2011 Fri Flukt, ny redaktør 

   Dette ble diskutert. Jan Richard Hansen gjorde hele jobben med siste nr 

sammen med Arne. 

Vedtak:   Jan Richard blir forespurt om han kan ta for seg oktobernummeret også 

hvis ikke dette løser seg på annen måte. 

 

Sak 49/2011 Godkjenne KKene 

   Liste over leder og medlemmer i  KKPG, KKHG, KKPPG og 

KKPGAKRO ble lagt frem. 

Vedtak:   Styret godkjenner KKene slik de forelå med unntak av et medlem i 

KKPGAKRO som har trukket seg. Oppdatert liste publiseres på WEB. 

 

Sak 50/2011 Regler for bruk av seksjonens ungdomsutstyr 

Arne la frem en kontrakt som alle som skal låne/leie seksjonens 

ungdomsutstyr skal fylle ut. 

Vedtak:  Kontrakten rettes på noen punkter og sendes til Rikssenteret der utstyret 

vil være i sommer. 

 

Sak 51/2011 Luftromsbokser. 

   Det er ennå en del uklarheter rundt dette. Det er et luftromsmøte i 

luftromsutvalget i NLF tirsdag 7. juni. 
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Vedtak:  HP/NLF sender denne gang Christer Bonde på dette møtet da 

seksjonens vanlige luftromsrepresentant er på ferie. 

 

Sak 52/2011   Tillatelse til å bruke flyradio av HG og PG piloter. 

   HP/NLF fikk tillatelse til å bruke Flyradio som et prøveprosjekt i år. 

Dette vil gi oss nye muligheter og hjelpe situasjonen ved flyging i 

luftromsbokser. 

Vedtak:  Arne jobber videre med dette og utarbeider retningslinjer, opprettet 

callsign database etc. 

 

Sak 53/2011   Ungdomsuka og Unge ørner 

     Arne orienterte styret om dette. 

Vedtak:    Ingen vedtak i denne sak. 

 

Sak 54/2011   Informasjon om Arnes program denne sesongen 

   Arne kommer til å dra rundt på stevner og arrangementer i sommer og 

styret fikk informasjon om dette. Dette inkluderer besøk på 

Ungdomsuka, Wings an Wheels i Lunde, han står på NLFs stand på 

Ekstremsportveko, han deltar på NM HG med temakvelden, HGens 

fremtid. Videre leder han Old Boys treff på Rikssenteret og står 

ansvarlig for to nybegynnerkurs der i august før I-seminar og I-kurs i 

september og han stenger senteret for sesongen. 

Vedtak:    Ingen vedtak i denne sak. 

 

Sak 55/2011   Eventuelt. 

   Her ble en sak om filmprosjektet ”Flygende Damer” diskutert. Dette 

prosjektet har vært vurdert av NLF tidligere da det involverer flere 

seksjonen. 

Vedtak:   Arne sender styret papirene fra siste vurdering før HP/NLF bestemmer 

seg hva de skal gjøre i saken. 

 

 

Møtet ble avsluttet klokken 19.45 


