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Protokoll fra Styremøte 07-2011 HP/NLF 

og faglig ledergruppemøte 03-2011 
 

Styret og faglig ledergruppe samt komitemedlemmer i HP/NLF 

Tid: Lørdag 10. desember 2011, styret møter klokken 10.00, faglig ledergruppe 

og komiteene møter klokken 12. 

Sted:  NLFs møterom i Rådhusgata 5b 

 

Styremedlemmer: Knut Kåstad Nygard, Christer Bonde, Arne Kristian Boiesen, Mirjam Steien, Ane Pedersen og 

 Ole Johnny Rønneberg 

 

fagkomiteene: Kjell-Christian Krane, Bjørn Hammer, Øivind Rommen, Trude Steen, Erik Bergseter.  

 Kai Fegri, Olav Kant og Ronny Helgesen var forhindret fra å møte. 

 

HP/NLF:  Arne H. Hillestad   
 

 

Deres ref:  Vår ref: 343843v1 13.12.2011 

 

SAKSLISTE   
 

Styresaker. 

 

Sak 73/2011   Styret Godkjenning av innkalling og fremmøtte.  

  Knut ønsket at Christer Bonde ledet møtet. 

Vedtak:  Innkalling, agenda og fremmøtte ble godkjent. 

 

Sak 74/2011   Styret Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte, Christer 

  Protokollen ble gjennomgått og noen av punktene ble diskutert og de 

viktigste punktene blir også diskutert på dagens møte. 

Vedtak:  Protokollen ble godkjent. 

 

Sak 75/2011   Styret  Regnskap 2011, Budsjett 2012, Christer 

Styret har gått gjennom regnskapet og konstaterer at resultatet kan bli et 

underskudd på inntil 30000. Detaljbudsjettet ikke klart til dette møte 

men styret mener at dette burde vært klart til arbeidsmøtet. Ane og 

Mirjam får oversendt underlag og får ansvaret for å ha budsjettet klart 

til neste styremøte. 

Vedtak:  Styret godkjente regnskapet med et avvikt fra budsjett. Beregnet 

underskudd på opptil kr 30 000 skyldes flommen på Rikssenteret. Ane 

og Mirjam jobber videre med budsjett for 2012 som legges frem på 

neste styremøte. 

http://www.nlf.no/
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Sak 76/2011  Styret   Referat fra NLF møter, Christer 

Styret ble informert om situasjonen rundt ansettelse av ny 

generalsekretær. Dette blir offentliggjort med det første. Vi har 2 

kandidater til om ikke nr 1 tar jobben. Videre ble det informert fra 

strategiseminaret. Situasjonen rundt flyging i Oslo på Årvoll og Grefsen 

ble diskutert og Ane stiller fra seksjonen på disse møtene med Oslo 

Kommune. 

Vedtak:  Ane tar oppgaven med å jobbe med videre bruk av lokale flysteder i 

Oslo siden hun også er medlem i OPK. 

 

Sak 77/2011   Styret Oppsummering sesongen 2011, Knut, Arne 

Sesongen innholdt mye regn og det er flydd mindre enn et normalår. 

Flommen på Rikssenteret ble også tatt opp i denne forbindelse. 

Vedtak:   Ingen vedtak i denne sak. 

 

Sak 78/2011   Styret   Medlemmer, kursoversikt etc. Arne 

Utviklingen er positiv mht kurs og nye medlemmer. Det ble holdt et 

kurs mer enn i 2010 selv om det var færre elever totalt. Alt går bra på 

PG siden men på HG bør det skje mer. Seksjonen vil planlegge et 

scooterkurs i Vågå i sommer hvor instruktørene stiller opp med elever 

for selv å få utsjekk og for å sjekke ut sine elever. 

Det ble også diskutert hva man skal gjøre med instruktører som ikke er 

aktive? Diskusjonen videreføres til neste møte. 

Vedtak:   Stryet var fornøyd med informasjonen og tok den til etterretning. 

 

Sak 79/2011 Styret Rikssenteret. Knut.  

  Grunnet den politiske situasjonen i Vågå har saken rundt rikssenteret 

tatt lenger tid enn forventet. Seksjonen ønsker å komme seg ut av 

avtalen på Sørem og opprette ny avtale oppe i bygda der det ikke er 

flomutsatt. Anleggsutvalget i NLF jobber med saken sammen med Knut 

og Arne Christian. Arne H deltar også på disse møtene i NLF. 

Vedtak:  Anleggskomiteen jobber videre med dette og målet er å få avklart dette 

så fort som mulig og helst før årsskifte. 

 

Sak 80/2011 Styret leie ut hytta på Vole. Knut 

  Seksjonen skaffer en takst på hytta så snart veien til Vole er farbar igjen 

til Våren. Arne Kristian setter opp en kontrakt med leie ut 

bindingsperioden til 2031 og ser på muligheten for salg deretter. 

Vedtak:  Arne ordner takst og Arne Kristian jobber videre med saken etter at 

dette er klart til våren. 

 

Sak 81/2011 Styret Årsmøte og Tinget 2 og 3 april 2011, Gardermoen. Knut 

    Det var lite å diskutere her. Årsmøtet og tinget gikk bra. 

Vedtak :   Ingen vedtak i denne sak. 

 

Sak 82/2011 Styret Ledermøte i 2012. Knut 
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Vedtak:  Styret legger ikke opp til noe ledemøte i 2012 men anbefaler et faglig 

ledermøte. Se senere vedtak. 

 

Sak 83/2011   Styret Kandidater til hederstegn fra seksjon og forbund. Knut 

Et forslag ble fremmet. Styret vedtok å ikke utdele hederstegn til denne 

kandidaten. Styret jobber videre frem til jul pr mail om det skulle finnes 

andre kandidater. 

Vedtak:  Pr dd. er det ingen kandidater, men styret jobber videre med saken på 

mail om det er nye forslag før 1.1. 

 

Sak 84/2011 Styret Nordisk møte 2011. Knut 

Knut informerte om hva man gikk gjennom på Nordisk møte som var 

26. november. 

Vedtak:   Ingen vedtak i denne sak. 

 

Sak 85/2011   Styret KKene, rapport 2011 og program 2012, Knut, Arne 

KKPG sjekkes (Knut), KKHG funker, KKPG akro fungerer ikke. 

KKPPG jobber i bakgrunnen, KKSPG funker,  

Vedtak:  KKSPG har laget forslag til konkurranseregler og ønsker å avholde 

konkurranser. Knut fremmer dette for NLF. 

Mirjam går inn i KKPGAKRO for å hjelpe de til å komme i orden igjen. 

Arne følger opp KKene med mail vedr budsjett og planer for 2012 

sesongen. 

 

Sak 86/2011   Styret Fri Flukt, Knut 

  Styret er meget fornøyd med siste nr av FF. 

Vedtak:  En julegave sendes redaktøren for en god start som ny redaktør. 

 

Faglig Ledergruppe (FL) 

 

Sak 87/2011    FL Godkjenning av innkalling og fremmøtte.  

  Ronny Helgesen, Olav Kant og Kai Fegri var forhindret fra å møte. 

Vedtak:    Alle de fremmøtte ble godkjent.  Innkalling og agenda ble godkjent. 

 

Sak 88/2011    FL  Gjennomgang av protokoll fra faglig ledergruppemøte møte 2, 2011 og 

saker på mail, Arne’ 

Vedtrak:  Protokollen ble godkjent. 

 

Sak 89/2011    FL Faglig ledermøtet 2011, Gardermoen. 

   Her var det dårlig oppmøte både blant faglig ledergruppe og faglige 

ledere.  

Vedtak:  Neste faglig ledermøte/seminar skal planlegges bedre og agendaen skal 

være slik at både faglig ledergruppe og klubbenes faglige ledere ser det 

som veldig nyttig å komme til møtet. 

 

Sak 90/2011    FL Faglig ledermøte i 2012? 

Vedtak:  Dato blir fastsatt på Voss under I seminar og I kurs. Møtet blir til 

høsten. 
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Sak 91/2011 FL Oppsummering av årets seminarer og kurs samt fastsetting av tidspunkt 

     og sted for neste års seminarer og kurs. Forandringer? Kjell Christian 

Faglig ledergruppe er fornøyd med agenda og møtene generelt. 

Evalueringsrapportene er gode. Ønske om å få tak i en flypsykolog 

bland annet for temaet: forberedelse til første høydetur. 

Vedtak:  Det blir I seminar 10-11 mars på Voss samt 8-9 september i Oslo. Det 

blir I kurs 8-11 mars på Voss samt 11-14 oktober i Drammen. 

 

Sak 92/2011 FL Luftrom, status og fremtid, Arne 

Den nye luftromskonsulenten til seksjonen, Hans Cato Grytnes jobber 

med oppgaven som blant annet går ut på å tilrettelegge for nye 

luftsportbokser der det er behov for det. En viktig jobb er også å prøve å 

tilpasse åpning og lukking av bokser til måten HG og PG seksjonen 

jobber slik at begrepet ”bakkestasjon” blir forandret. 

Vedtak:   Ingen vedtak i denne sak. 

 

Sak 93/2011 FL Dispensasjoner 2011, Se eget ark, Arne 

Det ble gitt noen dispensasjoner i 2011. Målet er å tilpasse 

sikkerhetssystemet til virkeligheten slik at man ikke trenger å gi 

dispensasjoner. Noen av dispensasjonene burde ikke vært gitt ser vi på 

det i ettertid. 

Vedtak:   Ingen vedtak i denne sak.  

 

Sak 94/2011 FL Disiplinærsaker 2011, se eget ark, Arne 

Fremgangsmåte i disiplinærsaker ble diskutert. Det ble besluttet å lage 

en plan for hvordan slike saker skal behandles samt hvilke 

straffereaksjoner som seksjonen kan iverksette. Saken må først 

behandles i lokal klubb.  

Vedtak:  Arne lager et forslag for dette som faglig ledergruppe tilpasser og 

vedtar. Forslaget legges frem for LT og om de godkjenner dette vil det 

bli implementert i sikkerhetssystemet ved neste års revisjon den 

1.2.2012 

 

Sak 95/2011 FL Rapport om flyradio 

Arne la frem rapporten fra årets prøveprosjekt på flyradio. Bare 4 stk 

benyttet dette i 2011. rapporten er sendt LT med håp om at dette blir en 

permanent ordning eller at det blir fortsatt prøveprosjekt ut 2012. 

Vedtak:   Ingen vedtak i denne sak. 

 

Sak 96/2011 FL Regelverk, Forandringer i sikkerhetssystemet som må gjøres? Bjørn 

Det ble lagt frem et eget ark med 11 forslag til forbedring av 

sikkerhetssystemet. Disse ble diskutert. 

Vedtak:  Bjørn og Arne jobber videre med saken og bør ha et forslag til 

forbedring av sikkerhetssystemet klart før årsskifte slik at LT får sjekket 

dette og forhåpentligvis godkjent oppdateringen av sikkerhetssystemet 

for er forventet den 1.2.2012. 
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Sak 97/2011  FL Sikkerhet, betraktninger fra Erik. 

Erik kom med sine betraktninger om HG og ulykker. I 5 av 6 ulykker 

med hangglider i 2011 var det kvinner som fløy og ble skadet. Olav var 

ikke tilstede men trenden i ulykkene i 2011 viser blant annet at en stor 

gruppe som skader seg er elever.  

Vedtak :   Ingen vedtak i denne sak. 

 

Sak 98/2011 FL Gjennomgang av alvorlige ulykker i 2011. Diskusjon, trender, 

   forholdsregler, Erik, Arne    

     Informasjonen var sendt ut tidligere og ble ikke gjennomgått i detaljer. 

Vedtak:  Sikkerhetskomiteen ser nærmere på denne statistikken og sjekker om det 

er noe som kan forhindre en del av disse ulykkene. Særlig ulykker med 

elever bør ned. 

 

Sak 99/2011 Alle Beste artikkel og verv en venn kampanje. Knut 

Vedtak:  For verv en venn vil seksjonen be NLF foreta en trekning. Når det 

gjelder beste artikkel så sender Arne disse rundt og styret stemmer på 

hvem som skal ha premiene. 

 

 

Sak 100/2011  Alle Årsrapport HP/NLF 2011, Arne 

Årsrapport vil bli laget etter samme mal som i 2010. Når det gjelder 

årsrapport til tinget i 2013 bør den skrives om. Man bør slå sammen 

begge årene med hovedtema, økonomi, generelt og en liste over gode 

resultater. 

Vedtak:  Arne gjør jobben inne fristen og styret godkjenner rapporten 

 

Sak 101/2011  Alle Forsikring. Arne 

AGS, Sportcover kom med tilbud sent i høst. Da NLF også insisterte at 

Luftsportforsikring skulle være med ble det også avholdt et møte med 

dem. Tiden rant imidlertid ut for et evt bytte dette året. Men Sakra kom 

med et billigere og noe oppgradert tilbud som våre medlemmer får for 

2012.  

Vedtak:  Arne jobber videre med forbedring av forsikringene våre i god før 1.10 

2012. 

 

Sak 102/2011  Alle Eventuelt, Knut 

Knut bad om en pause som leder i seksjonen og han overlater 

lederstillingen til Christer inntil videre. 

Vedtak :   Ingen vedtak i denne sak. 

 

Sak 103/2011 Alle Noe på hjertet? Alle 

    Her ble det livlig diskusjon med både seriøse og ikke seriøse forslag. 

Vedtak:   Ingen vedtak i denne sak. 

 

Sak 104/2011  Styret   Dato for neste styremøte, Knut 

Vedtak:    Dato for neste styremøte er mandag 6 februar 
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Sak 105/2011  FL Dato for neste faglig ledermøte, Arne 

Vedtak:   Dato for neste faglig ledermøte er 9. mars 2012 på Voss 

 

 

Møtet ble avsluttet klokken 18.00, referent Arne H Hillestad 


