Protokoll fra MØTE I FAGLIG LEDERGRUPPE
Park hotell Voss – Lørdag 10.3 klokken 17.45.
Tilstede hele faglig ledergruppe.

Oslo 13.3.2012

Til: Kjell Christian Krane, Bjørn Hammer, Runar Halling
Agenda:
Sak 01/2012 Godkjenning av protokoll fra forrige møte (arbeidsmøte).
Vedtak:
Protokollen ble gjennomgått og godkjent.
Sak 02/2012 Noe uklart vedr seminar/kurs Voss?
Kombinasjonen av seminar og kurs fungerer greit. Noe bearbeiding av
timeplan må gjøres. En praktisk og økonomisk måte å gjøre dette på.
Vedtak:
Vi prøver kombinasjonen igjen i Drammen 11-14 oktober 2012.
Sak 03/2012 Info fra Speedriderstyringsgruppa.
Gruppa fungerer bra og gjør en god jobb. Men styringsgruppa er ikke helt
positive til kurs i speedriding fra dag 1. Når det gjelder mulighet til å
konvertere utenlandske bevis til Norske slik vi har i annen utdanning er heller
ikke dette på plass.
Vedtak:
Disse sakene bør man ha klare regler for før neste sesong.
Sak 04/2012 Info fra paramotorstyringsgruppa
Gruppa fungerer greit. PPG fra dag 1 er en viktig sak for tiden. Vi jobber nå
med en modell der man tar utgangspunkt i PP2 istedenfor PP3 før man går over
til motortrening. Målet er å få et kurs uten tekniske og praktisk svakheter i
forhold til dagens system, men at man ikke trenger noe ekstra friflyerfaring
etter PP2 kurset før man begynner PPG utdannelsen.
Vedtak:
Styringsgruppa bør ha en modell klar før 1. september.
Sak 05/2012 Bodøsaken.
Saken i Bodø har fått et uheldig resultat og faglig ledergruppe har etter
erfaringene der laget eget regelverk for hvordan disiplinærsaker skal behandles.
Vedtak:
Ingen vedtak i denne sak.
Sak 06/2012 Disiplinærsak, Nidarosklubben.
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Vedtak:

Vedkommende som fikk inndratt både tandem og instruktørpapirer i denne
saken har nå anket dette. Saken ble diskutert på møtet.
Faglig ledergruppe kan ikke finne nye momenter i saken som tilsier annen
reaksjon. Anken avvises.

Sak 07/2012 Npapa
Faglig ledergruppe ble informert om at en person har søkt LT om å starte eget
forbund. For å få til dette har han kopiert HP/NLFs sikkerhetssystem. HP/NLF
har her rettighetene og har sendt mail om at dette vårt sikkerhetssystem må
fjernes fra Npapas hjemmeside.
Vedtak:
Fagsjef følger opp saken.
Sak 08/2012 Bergen 17. mai
Bergenserne har hele tiden hatt denne tradisjonen. Siden de har vannlanding
her bør litt om redingsutstyr stå i seksjonens svar.
Vedtak:
Faglig ledergruppe ser positivt på oppvisningsflygingen og vil svare Bergen på
dette med noen sikkerhetsmessige tanker og krav.
Sak 09/2012 Carinas ulykke
En instruktør som instruerte Carina spiller en litt uklar rolle i forløpet til denne
ulykken.
Vedtak:
Faglig ledergruppe ber instruktøren uttale seg om situasjonen. Arne følger
opp.
Sak 10/2012 Ny ankeinstans
NLF arbeider med å lage en ny ankeinstrans internt i organisasjonen på tvers av
seksjonene. LT vil ikke lenger være ankeinstans. Arne informerte om
modellen.
Vedtak:
Arne følger denne opp og får det med i vårt sikkerhetssystem.
Sak 11/2012 Neste møte
Faglig ledegruppe ble invitert av fagsjefen til å overvære en stor faglig og
sosial para og hangglidingsfestival i St Hillaire i Frankrike den 20-23
september.
Vedtak:
Neste møte legges i den forbindelse. Medlemmene setter av disse dagene.
Sak 12/2012 Eventuelt.
Dropp av speedrider fra tandem paramotor.
Vedtak:
Dette går under reglementet men siden dette er del av oppvisning skal
speedrider ha nødskjerm som kan utløses i nødsituasjoner.
Møtet ble hevet klokken 19.00
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