Protokoll fra styremøte 6/11 i HP seksjonen
Styremøtet ble avholdt mandag den 12. september 2011 kl 17.00 hos NLF i
Rådhusgata 5b.
Ingen anmerkninger til innkallingen.
Deres ref:

Vår ref: 355438v1

13.9. 2011

SAKSLISTE
Sak 59/2011
Vedtak:

Gjennomgang av protokoll fra styremøte 5/2011
Protokollen ble godkjent uten anmerkninger. Men siden dette møtet var
et telefonmøte ble protokollen fra styremøte 4/2011 også gjennomgått
som sak 72/2011.

Sak 60/2011

Orienteringssaker:
Fra administrasjonen (Arne),
Her ble medlemssituasjonen gjennomgått og med 88 flere medlemmer
enn på samme tid i fjor var dette gode nyheter. Det ble også informert
om NLF strategimøte. NLF ønsket bl.a. mer oversikt over
konkurranseaktiviteten i seksjonene. Videre ble informasjonsmailen
som Arne sender til alle medlemmer ca. 4 ganger i året diskutert. Er
dette greit eller skal vi kun benytte hjemmeside, facebook og Fri Flukt.
Det er sjelden det er vedtak i orienteringssaker men styret bad Arne
svare NLF på det de ønsket å vite til startegiseminaret. Videre ble det
vedtatt at direkte mail til medlemmer skal fortsette.

Vedtak:

Fra fagsjefen (Arne).
Protokoll fra møte i faglig ledergruppe 2 september ble gjennomgått
med noe diskusjon.
Fra leder HP/NLF (Knut).
Info fra NLF styremøte 5. september
Knut informerte om saker som ble tatt opp på siste styremøte og
Christer informerte om saker tatt opp på nest siste styremøte i NLF.
Sak 61/2011

Vedtak:

Regnskap
Arne la frem siste regnskap som er tom juni 2011. Det er ikke store
avvik, men ingen oppgjør fra Rikssenteret var kommet og det var derfor
gjort en korreksjon i regnskapet inntil disse oppgjørene kommer, noe
som tilsier at de blir bokført senere enn de er budsjettert.
Styret aksepterte regnskapet slik det ble fremlagt.
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Sak 62/2011

Vedtak:

Sak 63/2011

Vedtak:

Sak 64/2011

Vedtak:
Sak 65/2011

Vedtak:

Sak 66/2011

Vedtak:

355438v1

Rikssenteret 2011
Rikssenteret er det store samtaleemne både i styret og blant medlemmer
for tiden. Flere forslag til løsning av flomproblemet ble diskutert. Styret
ønsker å heve, forandre eller flytte senteret, men diverse hensyn både
med hensyn til avtaler (tippemidler, festekontrakter etc) og med hensyn
til økonomi gjør at styret ser vanskeligheter med å få gjennomført tiltak.
Målet er å gjøre senteret mindre følsomt for flomproblemet. NLF ved
John Eirik Laupsa har tatt over ansvaret for Rikssenteret siden det er
NLF som eier senteret. Sammen med en fra vår seksjon og en fra NIF
anleggsutvalg drar disse til Vågå fredag 26 for å diskutere saken med
kommunen og ha en befaring på senteret.
Styret avventer resultatet av denne befaringen. Seksjonens representant
tar med seg HP styrets preferanser inn i debatten.
Salg av hytte på Vole?
Seksjonen har fått henvendelse fra en som ønsker å kjøpe hytta som
tilhører Rikssenteret og som ligger på Volestarten. Saken ble diskutert.
Arne ordner med takst på hytta som tas saken opp igjen på neste møte
når taksten er klar.
Fri Flukt, ny redaktør
Stillingen er ledig og en anmodning til medlemmene om å støtte opp
om bladet ble lagt ut på hjemmeside tidligere den12 september. (Legger
til at dagen etter, når denne protokollen skrives, har en av våre
medlemmer ytret ønske om å bli redaktør av Fri Flukt og han har fått
jobben.)
Ingen vedtak i denne sak på styremøtet.
Åpen klasse
Arne fortalte at faglig ledergruppe som har ansvaret for Paragliding og
sikkerhet i Norge hadde diskutert saken. Han bad alle sette seg inn i
saken og sa at den vil bli diskutert på arbeidsmøtet i desember. Styret
gav beskjed at de vil overlate til KK å ta avgjørelser om Åpen klasse
vinger skal kunne fly i kat 2 konkurranser i Norge.
Saken vil igjen bli tatt opp på arbeidsmøtet 10. desember. Men det er til
syvende og sist Faglig Ledergruppe som bestemmer om man skal tillate
vinger som ikke er testet og godkjent skal kunne brukes i Norge.
Hendelser så langt i 2011
19 ulykker med PG og 5 med HG er registrert så langt dette året. Det er
loggført færre HG turer, men flere PG turer enn samme tid i fjor. Flere
av ulykkene har alvorlige skader, en lammelse og flere med mulige
lange ettervirkninger. Faglig ledergruppe vil gå gjennom alle ulykkene
og se hva vi kan lære av dem før året er over.
Styret tok dette til etterretning.
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Sak 67/2011

Vedtak:
Sak 68/2011

Vedtak.
Sak 69/2011

Vedtak:

Instruktør og medlemssituasjonen
Arne oppsummerte situasjonen slik:
I 2011 måtte 29 instruktører fornye sin instruktørlisens. 10 fornya på
Hell og 12 fornya i Oslo. Her var det både HG og PG instruktører. Vi
mista altså 7 instruktører. Men i uke 37 er det instruktørseminar med 18
påmeldte instruktører. Består alle disse har vi en økning på 11
instruktører i 2011. Det er en meget bra utvikling. Haken ved det er at
det kun er nye paragliderinstruktører. Vi skulle gjerne sett noen nye
hanggliding instruktører også.
Styret var glad for utviklingen og tok informasjonen til etterretning.
Klubbutvikling og rekruttering.
Det ble en diskusjon om hva denne nedsatte komiteen hadde fått gjort.
De fleste vedtakene som ble gjort på møtet 14. mars er fulgt opp
(unntatt ny brosjyre og nye kursplakater) men virkningen har latt vente
på seg. Likevel har vi 88 nye medlemmer så langt i år. Konkurransene
som går er det blitt informert om flere ganger til klubbene og via
medlemsmøter etc, men kun et nytt bidrag har kommet. Liste over
tidligere medlemmer i klubben er blitt sendt til Oslo for action, men
ingenting har skjedd. De to oppfriskningsseminarene som ble satt opp
på rikssenteret hadde 1 påmelding. Komiteen har gjort en god jobb,
men virkemidlene har ikke fungert så bra som forventet og klubbene
har ikke fulgt opp de mulighetene komiteen gav dem.
Dette følges opp og diskuteres i plenum på arbeidsmøtet 10. desember.
2 som ønsker å jobbe for seksjonen.
Seksjonen har fått henvendelse fra noen som ønsker å jobbe frivillig
med sin hobby og som er villig til å ta på seg evt oppgaver. Det viste
seg at det egentlig bare var en.
Vedkommende blir notert og om noen oppgaver trengs å bli utført eller
noen frivillige verv som passer blir ledige så følges dette opp av
seksjonen.

Sak 70/2011
Vedtak:

Arbeidsmøte 10. desember.
Da både seksjonsstyret og faglig ledergruppe gikk inn for den 10.
desember blir det arbeidsmøte den 10 desember fra klokken 10.00.
Påfølgende julebord for alle frivillige er samme kveld klokken 20.

Sak 71/2011

Eventuelt; 3 saker var satt opp:
Klage på Landslaget.
Et medlem har kommet med spørsmål om seksjonen kunne tillate
landslaget i PG XC å gå med T skjorter med reklame fra en PG
forhandler under åpningen. Styret sier at bevilgningen til landslaget
ikke er stor nok til å kunne dekke landslagsklær, men at den kun dekker
deltakeravgifter og litt til reise.

355438v1
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Vedtak:

Vedtak:

Vedtak:

Sak 72/2001
Vedtak:

Styret godkjenner at piloter går i sine private klær da det ikke
foreligger noen sponsoravtale eller støtte til landslagsklær.
Spillemidler til sikkerhetsutstyr. Det har kommet spørsmål om hvorfor
vi ikke kan søke om midler til annet utstyr enn de tre tingene som i dag
er godkjent til dette.
Arne følger opp dette innad med Arne Mathiesen som er assisterende
Generalsekretær og kontaktperson mot NIF i denne saken.
Forbedring av WEB mht informasjon på andre språk.
Da mange utlendinger drar til Noreg for å fly er det viktig at det
forefinnes noe informasjon om dette på deres morsmål på seksjonens
hjemmeside.
Arne Kristian lager en Norsk tekst som er ment til å informere
utlendinger om det viktigste vedr flyging i Norge som gjestepilot. Arne
Kristian lager også engelsk versjon av dette. Videre blir medlemmer
med utenlandsk bakgrunn forespurt om de kan oversette dette til sitt
morsmål. Vi ønsker her; Svensk, Tysk, Fransk, Hollandsk, Polsk etc.
Arne vil ta seg av forespørsel og innlegging av stoff når det foreligger.
Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra møte 04/2011.
Protokollen ble godkjent uten bemerkninger.

Møtet ble hevet klokken 21.30.
Referent Arne H. Hillestad
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