Protokoll fra styremøte i HP seksjonen.
Styret i HP/NLF avholdt styremøte mandag den 6. februar 2012, klokken 17.00 i
møterommet til NLF.
Tilstede: Christer Bonde (fungerende leder), Arne Kristian Boiesen og Ane Pedersen.
Tilstede fra NLF: Arne Håkon Hillestad
Knut Kåstad Nygard og Mirjam Steien kunne ikke møte.
Deres ref:

Vår ref: 355438v1

7.2. 2012

SAKSLISTE
Vedtak:

Sakslisten ble godkjent

Sak 01/2012

Gjennomgang av protokoll fra Arbeidsmøte 10. desember 2011
Styresaker i protokollen ble gjennomgått. Mange skrivefeil ble retta.
Sak 99/2011 var ennå ikke gjennomført.
Protokollen ble godkjent og skrivefeil bør rettes før den legges ut!

Vedtak:
Sak 02/2012

Orienteringssaker:
fra administrasjonen (Arne),
Her orienterte Arne om den uavklarte situasjonen mht ny
generalsekretær. De ansatte får lite informasjon. Det er ansatt fagsjef i
modellflyseksjonen som har startet sitt arbeid. Videre ble
medlemssituasjonen diskutert og med en økning på 98 nye medlemmer
i 2011 var styret meget fornøyd. Statistikk over hvor populær
seksjonens Facebookside er, ble også lagt frem. Seksjonen vurderer
også å gå inn på Twitter.
fra fagsjefen (Arne),
Arne orienterte om mulig forandring i Faglig ledergruppe. Olav, som
leder sikkerhetskomiteen, har ikke anledning til å gjøre denne jobben
lenger, og en annen er valgt ut og ”ansatt” på prøve. Det ble i tillegg
informert om utredningen av mulig kommersiell tandemflyging som
NLF har fått laget av selskapets advokat.

Vedtak:

Sak 03/2012

fra leder HP/NLF (Christer),
Christer gjennomgikk protokollen fra siste forbundsstyremøte. Saker
som ble diskutert var utstyrsmidler og luftsportsuka. Jostein har på
hvert møte en sikkerhetsgjennomgang. Arne bad Christer om ikke han
kunne ta en ordentlig orientering til styret på et møte slik at HP
seksjonen blir belyst på rette måten mht hendelser.
Styret mente en slik orientering fra fagsjefen ville være bra og ber
Christer om han kan ta opp dette i styret.
Årsberetningen 2011
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Vedtak:
Sak 04/2012

Vedtak:

Sak 05/2012

Vedtak:

Sak 06/2012

Vedtak:
Sak 07/2012

Vedtak:

Sak 08/2012

Vedtak:

355438v1

Den foreløpige årsberetningen ble gjennomgått og rettet. Den er laget
etter ny mal som NIF og NLF har satt opp. Arne fullfører den unntatt
siste avsnitt som Christer skriver når Arne er ferdig.
Årsberetningen for 2011 ble godkjent av styret.
Regnskap 2011
Regnskapet, som ble mye bedre enn forventet, ble gjennomgått. Det ble
en diskusjon om hvorfor og konklusjonen ble at budsjettarbeidet måtte
sjekkes slik at budsjettet ville kunne vise hvor vi står til enhver tid. Det
ble også diskutert KKPGs problem med altfor sen innrapportering av
bruken av sitt budsjett, noe som resulterte i at ikke alle pengene for
2011 ble betalt ut.
Styret påla Arne å prøve å få ordnet slik at ikke uskyldige
landslagspiloter skulle tape de forventede pengene. Konklusjon:
Regnskap gav KKPG 2 dagers frist på å sende krav slik at pengene
kunne betales ut.
Regnskapet med ca 100 k i pluss ble godkjent!
Budsjett 2012, langtidsbudsjett 2012-2014
Budsjett ble gjennomgått, og det måtte justeres bl.a. fordi årsmøtet 2011
påla styret å sende ut 4 nr av FF videre fremover. Alle resultatområdene
ble gjennomgått. Inntektssiden ønsker man litt hjelp av
regnskapsavdelingen til NLF til å ferdigstille.
Ane kommer ned til NLF en dag i uke 7 og da lager hun sammen med
Arne et redigert budsjett for seksjonen for 2012 samt 3 år fremover.
Rikssenteret, status, planer for sesongen
Vedtak om gjenoppbygging av Rikssenteret i Gjensidiges regi ble gjort
av styret på mail i uke 3. Arbeidet har startet opp. Morten S Haave leder
av NLFs anleggsutvalg, John Eirik Laupsa og Arne H drar til Vågå 13.
februar for å ha møte med håndverkere og forsikringsselskap om
gjenoppbyggingen. De har også møte med teknisk etat i Vågå kommune
mht omregulering av Rikssenteret slik at det blir lovlig å overnatte der.
Vedtaket om gjenoppbyggingen av senteret blir her protokollført.
Kalender 2012
Her ble alle aktiviteter man vet om for seksjon og rikssenter diskutert
og lagt inn i kalenderen.
Kalender legges ut på hjemmesida med alle kjente arrangementer den
1. mars og oppdateres fortløpende.
KK status, Konkurranser 2012
Brev med purring til alle KKer resulterte i at alle unntatt KKHG
responderte. Seksjonen har KK i HGxc, PGxc, PGAkro, Paramotor og
speedriding. Det er en del turbulens rundt KKPGxc.
Styret godkjente sammensetningen og arbeidet til KKPPG, KKSPG og
KKPGAkro. Seksjonen legger ut på hjemmesida en melding som gir
frivillige anledning til å si seg interessert i å jobbe i KKPG. Det samme
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skjer med KKHG. Frist for dette er 1. mars. Deretter vil saken bli tatt
opp igjen på neste styrmøte den 12. mars.
Sak 09/2012

Vedtak:

Ulykker 2011
Informasjon om ulykkene samt statistikk er tidligere sendt
styremedlemmene. En av ulykkene har ført til varig lammelse. En
annen vil muligens også føre til en del problemer for vedkommende
videre i livet.
Ingen vedtak i denne sak.

Sak 10/2012

Revisjon av Sikkerhetssystemet 1.3.2012
Arne setter sammen en søknad til LT om forandringer i
sikkerhetssystemet. Det gjelder i stikkordform: SP1, askeflyging,
displaylisens, fornyelse og disiplinærsaker.
Styret tok dette til orientering.

Sak 11/2012

EHPU møte uke 6
Arne drar på dette møtet og referat kommer neste styremøte.

Sak 12/2012

CIVL møte uke 7
Danmark med Scott Torkildsen stiller på dette møtet i Tapei med Proxy
fra Norge.

Sak 13/2012

Tid for neste styremøte
Neste styremøte avholdes mandag 12. mars.

Sak 14/2012

Eventuelt
Utstyrsmidler. Arne utreder dette nærmere og legger ut info på
hjemmesida snarest.
Kongepokalen for 2011 som ble vunnet av Ronny Helgesen er ennå
ikke delt ut. Denne deles ut under Milslukern i Vågå 21-24 juni 2012.
Luftsportsuka. Leder av Hedemarken Luftsportklubb er med i komiteen
som jobber med dette. Seksjonen følger opp.
Fri Flukt. Arne informerer redaktøren om vedtak vedr. redaktørkontrakt

Møtet ble avsluttet klokken 21.
Arne H Hillestad, referent!
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