Protokoll fra styremøte 2 2012 i HP
seksjonen 12 mars.
Styremøtet ble avholdt i kjelleren til Nilsen Spiseri. Knut ledet møtet over
telefon. Alle de andre styremedlemmene var tilstede.
Deres ref:

Vår ref: 355438v1

14.3. 2012

SAKSLISTE
Sak 15/2012
Vedtak:

Gjennomgang av protokoll fra styremøte 1 2012
Protokollen ble gjennomgått og vedtatt.

Sak 16/2012

Orienteringssaker:
fra administrasjonen (Arne),
NLF har forandret seg etter at ny generalsekretær tiltrådte 1. mars. De
ansatte er fornøyd og spent på hva som skjer videre. NLF er også inne i
en prosess hvor man før 1. juli skal avgjøre hvor man skal ha kontoret
de neste 5 år.
fra fagsjefen (Arne),
Seksjonen har avholdt Instruktørseminar og instruktørkurs på Voss uka
før styremøte hvor vi har hatt 15 instruktørkandidater på kurs og friska
opp instruktørstatusen til 16 andre instruktører. God tilbakemelding.
Det har vært 2 ulykker i Colombia som følges opp. Det var problemer
med SOS International i begge tilfellene, noe Arne har tatt opp med
forsikringsselskapet. En revidering av håndboka er inne hos LT til
godkjenning.
fra leder HP/NLF (Knut),
Det har ikke vært avholdt NLF styremøte siden siste HP styremøte.

Vedtak:

Styret tok informasjonen til etterretning.

Sak 17/2012
Vedtak:

Årsberetningen 2011 ferdigstilles og godkjennes
Knut går gjennom den og skriver sluttbemerkning. Deretter sendes den
styret til sjekk over e-post.

Sak 18/2012

Budsjett 2012
Ane gikk gjennom budsjettet som hun og Arne jobbet med i flere timer
slik at det i 2012 bør være så nær opp til forventet regnskap som mulig.
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Vedtak:

Budsjettet ble vedtatt. Arne lager månedsbudsjett for internt bruk samt
langtidsbudsjett etter mal fra tidligere men med 2012 tall som modell.

Sak 19/2012

Rikssenteret, status, bemanning, planer for sesongen
Senteret er under oppbygging. Grunnet leveringsproblemer vil senteret
måtte åpne 14 dager senere enn antatt. Arne ordner med innkjøp og
oppsett av møbler nede.
Sengekapasiteten må i 2012 reduseres til maks 10 overnattingsgjester.
Men man kan ha folk i telt og bobiler.
Når det gjelder frivillig jobbing er det 3-4 søkere. Arne føler opp disse
og prøver å lage en plan for sommeren. Betaling for uke 2 om frivillige
jobber mer enn en uke. Kaffeautomat kjøpes inn. Frokostservering bare
ved større arrangementer.
Styret gikk inn for å forsøke å drive rikssenteret på denne måten i 2012.
Arne lager planer og jobber også noe på senteret etter avtale.

Vedtak:

Sak 20/2012
Vedtak:

Kalender 2012
Arne lager kalender og legger den ut etter hvert som den blir klar og
KK og andre sender inn lister.

Sak 21/2012

KK status, Konkurranser 2012
Det vil bli forsøkt gjort forandringer i et av KKene. Arne tar det
praktiske.
Arne følger opp KKene og ser at de fungerer samt får de til å sende inn
konkurranseplan for sesongen snarest.

Vedtak:

Sak 22/2012

Vedtak:
Sak 23/2012

Vedtak:

Status CIVL møte åpen klasse.
CIVL vedtok på møte i Taipei at ingen åpen klasse vinger vil kunne
delta i Cat 1 eller 2 konkurranser i 2012. Dette kom mye etter brev fra
EHPU. Det jobbes nå med egen konkurranseklasse hvor vingene skal
godkjennes.
Ingen vedtak i denne sak.
Npapa
Arne informerte om status til Npapa som har til hensikt å bli en ny
organisasjon for PPG og PG. De har kopiert vårt sikkerhetssystem og
søkt LT om å få vårt system godkjent i deres organisasjon. Arne følger
opp dette med advokat om nødvendig.
HP/NLF følger saken nøye.

Sak 24/2012

Eventuelt
Her var det flere saker og de får egget saksnummer:

Sak 25/2012

EHPU valg. Arne opplyste at det foregår valg på ny generalsekretær i
EHPU. Det står mellom en dansk og en nederlandsk kandidat. Norge
har stemt på den danske.
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Sak 26/2012
Vedtak:

Sak 27/2012
Vedtak:
Sak 28/2012
Vedtak:

KKPPG har søkt om 60 000 til 4 pylons som brukes i
slalåmkonkurranser med hjelpemotor.
HP/NLF har laget budsjett for 2012 og det er ikke penger til å bidra
noe i denne sammenheng. Arne sjekker om NIF har noen
støtteordninger man kan søke på.
Luftsportsuka. Representanten for Hedemarkenklubben som var
seksjonens kontakt med hensyn til denne uka har trukket seg.
Arne følger opp dette som en del av jobben han er ansatt til å gjøre.
Hirlam, Termikkprognose.
HP/NLF vil sammen med seilflyseksjonen bevilge penger til dette slik at
våre medlemmer får en god termikkprognose.

Neste møte blir satt til 21. mail.
Møtet avsluttet 20.00, referent Arne
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