
 

 

 
 
 
 
 

Rådhusgata 5b. Postboks 383 Sentrum 0102 Oslo. Tlf: + 47 23011450 – Fax: + 47 23010451. Bankgiro 5002 05 01577 
Foretaksnummer: 974 953552 MVA. Internett: www.nlf.no. E-mail: post@nlf.no 

 

Protokoll fra styremøte 03/12 i HP seksjonen. 

   

Mandag den 21. mai 2012 klokken 17.00 på NLFs generalsekretærs kontor. 

Tilstede, Knut Nygard, Christer Bonde, Arne Kr. Boiesen og daglig leder Arne 

H Hillestad. Ane Pedersen, Mirjam Steien og Ole Johnny Rønneberg var 

forhindret fra å komme. 
 
Deres ref:  Vår ref: 355438v1 6.6.2012 

 

SAKSLISTE   
Innkallingen og sakslisten ble godkjent.  

 

Sak 29/2012  Gjennomgang av protokoll fra styremøte 2/2012  

Vedtak:  Protokollen ble godkjent med bemerkning at styret i HP/NLF får 

tilsendt kopi av årsrapport for 2011.  

 

Sak 30/2012  Orienteringssaker: 

    fra administrasjonen (Arne),  

Arne orienterte om medlemsstatus hvor HP seksjonen øker mest! 

Budsjettarbeidet ble også gjennomgått og periodisert budsjett var under 

arbeid. 

    fra fagsjefen (Arne),  

Arne orienterte om hendelser i den siste tiden. I tillegg ble det 

rapportert fra møte med LT, om saken med ulovlig flyging. LT 

godkjenner ikke annet forbund på nåværende tidspunkt med LT vil 

jobbe sammen med HP/NLF for å prøve å innlemme utlendinger som 

flyr ulovlig inn i forbundet. 

    fra leder HP/NLF (Knut),  

    Knut rapporterte fra arbeid i NLFs styre 

 

Vedtak:   Styret tok informasjonen til etterretning 

 

Sak 31/2012 Rikssenteret, status og plan.   

Grunnet Arnes kravebeinsbrudd kom arbeidet på Rikssenteret litt sent i 

gang men senteret åpnet etter planen 16. mai. Daglig lederlisten har 

noen få hull som seksjonen vil forsøke å få tettet. Viktige stikkord for 

senteret det jobber med er: Bytte 3 vinduer med 1/3 betaling fra 

Gjensidige og 2/3 fra HP/NLF, Nye badstueovner, Rømningsvei fra 2 

etasje og nytt brannvarslingsanlegg. Det var på dette tidspunkt brukt 

opp ca 55 % av erstatningspengene og det meste var på plass. 

http://www.nlf.no/
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Vedtak:  Vinduer byttes, badstueovn byttes og de andre punktene tas etter avtale. 

Christer tar siste uke som DL på senteret. Da er det bare siste uke i juli 

igjen som er åpen. 

 

Sak 32/2012  Regnskap og budsjett 

Overskuddet i regnskapet så langt skyldes at seksjonen har fått inn 

erstatningspengene fra Gjensidige men ikke brukt noe av dem ennå. 

Vedtak:    Regnskap og budsjett ble tatt til etterretning. 

 

Sak 33/2012 Kalender 2012, aktivitet 

   Liste over all planlagt aktivitet ble lagt frem. I forhold til tidligere år er 

det planlagt mindre aktiviteter på Rikssenteret i 2012. Dette skyldes 

bl.a. den lave grensen på overnattingsgjester som man kan ha. 

Vedtak:  Styret tok lista til etterretning. 

 

Sak 34/2012 Luftsportsuka 

Arne har tatt over som seksjonens representant under dette 

arrangementet og han la frem de planene han jobbet med. Seksjonen 

avventer ennå tilbakemeldinger fra noen involverte og ser spent frem til 

hvor stor deltakelse det vil bli. 

Vedtak:   Ingen vedtak i denne sak. 

 

Sak 35/2012 PPG status, PPG treff 

   Seksjonen arrangerer PPG treff på Atna 17-19 august. Alle PPG piloter 

vil kunne komme, også utlendinger som ikke flyr i tråd med Norske 

regler. Det vil bli søkt om tillatelse til en lavtflygingskonkurranse. Det 

vil også bli gjort forsøk på å få LT til å stille opp. 

Vedtak:  Arne jobber videre med planlegging og gjennomføring av dette viktige 

PPG treffet! 

 

Sak 36/2012 Revisjon av håndboka 

Den planlagte revisjonen av Sikkerhetssystemet er behandlet hos LT. 2 

av sakene, lavtflygingsmulighet med PPG og displaylisensutstedelse, er 

ikke ferdigbehandlet ennå så seksjonen avventer implementeringen av 

revisjonen. 

Vedtak:   Faglig ledergruppe jobber videre med denne saken. 

 

Sak 37/2012   KK status 

Styret ønsket at det skulle være valg på representanter til KKPG før 

sesongen var ferdig og ikke etter siste NC. 

Vedtak:  Styret innformerer KKPG om dette og informasjon med kandidater bør 

legges ut så snart som mulig på hjemmesider og sendes alle 

konkurransepiloter. Det vil bli lagt opp til valg på nytt KKPG under 

NCen Milslukern i Vågå i uke 25. 

 

Sak 38/2012   Eventuelt (Ungdomsmidler og fornyelsesdato). 
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   Her ble saken med Ungdomsmidler tatt opp. HP seksjonen fikk ikke 

brukt opp sine midler i 2011 og har ikke søkt om nye midler i 2012. 

Dette er nå for seint.  

Vedtak:  Styret utarbeider liste over aktiviteter som er berettiget til denne støtten 

før neste møte og godkjenner retningslinjene der slik at vi har et 

grunnlag til å søke nye midler i 2013. 

 

    Ny fornyelsesdato. Styret vedtok å diskutere dette på neste styremøte! 

 

Neste møte er mandag 3. september. Årets arbeidsmøte er lørdag 8. desember. 

 

 

Møtet ble hevet klokken 20.30. 

Arne H Hillestad, referent 


