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Protokoll fra styremøte 04/12 i HP seksjonen 

   

Møtet startet klokken 17.00 og ble avholdt i møtelokalene til NLF. 
 
Deres ref:  Vår ref: 355438v1 22.8.2012 

 

PROTOKOLL:   
   

Sak 39/2012  Gjennomgang av protokoll fra styremøte 3/2012  

    Protokollen ble gjennomgått uten bemerkninger. 

Vedtak:   Protokoll ble godkjent. 

 

Sak 40/2012  Orienteringssaker: 

    fra administrasjonen (Arne),  

Ny medarbeider ansatt til bl.a. å ta over medlemsservice når Inger 

slutter. 

Medlemstallene er positive for HP seksjonen. En økning på 53 

medlemmer i forhold til samme tid i fjor, bare slått av mikro med 66. 

De andre seksjonene mistet medlemmer. 

Informasjon om Luftsportsuka ble lagt frem. Arne deltok fra seksjon. 

Kun 3 fra vår seksjon deltok. Vi bidro med paramotorshow og stand 

med HG og PG. Oppslep av HG ble avlyst grunnet sterk vind. 

 

    fra fagsjefen (Arne),  

Arne stilte etter eget og styrets ønske opp for å snakke om PG og 

sikkerhet på NLF styremøte den 27. august. Seksjonens styre fikk kopi 

av informasjonen og saken ble diskutert. Generell rapport som sendes 

NLFs styre før styremøte ble også utdelt. 

Videre informerte Arne om paramotortreffet i Vågå den 17-19 august 

som var svært vellykket. 

 

    fra leder HP/NLF (Knut),  

Knut innformerte styret om siste styremøte i NLF hvor bl.a. 

strategisamlingen i november ble diskutert. 

 

Vedtak:   Styret tok orienteringene til etterretning. 

 

 

Sak 41/2012 Ungdomsutvalget orienterer, HP seksjonens ungdomssatsing. 

   Referat fra siste ledermøte i NLF:  

http://www.nlf.no/
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“Styremøter i seksjonene. 

Ungdomsutvalget skal inviteres til alle seksjonsstyrene. 

Presentasjon ca. 20 minutter. Linda og Tobias.” 

 

Vedtak:  Ungdomsutvalget ønsket å stille på neste møte så saken ble utsatt. 

 

Sak 42/2012 Rikssenteret, oppsummering.   

• Økonomien ikke gjort opp ennå men grunnet avbrudd og mye 

dårlig vær er det tatt høyde for et underskudd i driften i år 

dessverre. 

• Renseanlegget har kostet mye og vil koste mye å utbedre. 

Senteret har hatt innleide toaletter deler av sesongen. Utbedring 

må gjøres og anleggskomiteen i NLF innhenter anbud og styret i 

NLF gir klarsignal når alt er på plass. 

• Kommunikasjonen med Vågå kommune går bra. 

• Hva gjør vi med neste sesong? Ansette DL, sette bort kjøring 

etc. 

• Utleie av buss og henger, registrere km. Pris kr 2 pr km. 

• Innkjøp neste år: ønsker om også vegglys i stue ikke bare taklys. 

Damegarderoben bør få speile med hylle og lys til våre 

kvinnelige besøkende. Annet? 

Det økonomiske resultatet bør foreligge før neste styrmøte. 

 

Vedtak:   Ingen vedtak i denne saken. 

 

Sak 43/2012 Oppsummering av sommerens aktivitet 

   Sommerens aktivitet ble gjennomgått. Ønske om å utnytte riksanlegget 

ennå bedre neste år med bl.a. flere seminarer, kvinnehelg osv. Plan bør 

settes opp før årsskifte. 

 

Vedtak:  Forslag til plan bør være klar til arbeidsmøtet 8. september. 

 

Sak 44/2012 KK status 

2 KK har byttet leder. I KKPGakro har Lars Gjelten tatt over og i 

KKPGxc har Bjørnar Trondsen tatt over. 

 

Vedtak:   Styret godkjente de nye lederne. Arne ber alle KK sende rapport om 

status og aktivitet samt behov for midler innen 1. desember. 

 

Sak 45/2012 Økonomi 

   Siden regnskap kun er klart tom. 30.06 og inntektene fra Rikssenteret 

ennå ikke er gjort opp og lagt inn i regnskap kunne styret ikke få noen 

god oversikt over økonomien. Arne har lagt inn varsel om at seksjon 

kan gå 50K dårligere enn budsjett men dette følges fra mnd til mnd. 

Vedtak:   Styret gjorde ingen vedtak men har oversikt så lang man kan ha det 

med det som foreligger. 
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Sak 46/2012 Ny fornyelsesdato 

Dagens ordning med fornyelse i april og medlemskap i januar forvirrer 

fremdeles mange. Sak om ny fornyelsesdato må opp på seksjonens 

årsmøte. 

 

Vedtak:   Styret forbereder dette som sak til årsmøte i 2013. 

 

Sak 47/2012   Arbeidsmøtet 8. desember. 

   Arne bad styret sende inn saker til arbeidsmøtet den 8. desember. En 5 

års plan for rikssenteret bør kunne lages. Julebord for seksjonen var 

bestilt, men der var det fullt. Arne planlegger arrangementet og sender 

innkalling en mnd før. 

 

Vedtak:   Ingen vedtak i denne sak. 

 

Sak 48/2012   Eventuelt  

     Her var det 4 saker. Hver fikk sitt saksnummer: 

 

Sak 49/2012   Utstyrsordningen og ungdomsmiddelordningen.  

     Seksjonen har ikke benyttet disse midlene godt nok siste året. 

 

Vedtak:  Arne setter seg ordentlig inn i begge støtteordningene og prøver å finne 

nye godkjente kriterier for utdeling av disse midlene innen fristen. 

 

Sak 50/2012 Luftfartsskolen. 

   Skolen holder på men nye ”APP”er for utdannelse og Christer 

innformert om dette og saken ble diskutert. Er dette noe for seksjonen? 

 

Vedtak:  Arne tar møte med Luftfartsskolen før neste styremøte. 

 

Sak 51/2012 Kongepokalen er ennå ikke delt ut etter at Ronny Helgesen tok den i 

2011. 

 

Vedtak:  Ronny innbys til neste forbundsstyremøte og Knut sørger for at han får 

den der. Seremonien bør gjentas under årsmøtet 2013. 

 

Sak 52/2012 Intern sak for HP seksjonen. 

 

Neste styremøte avholdes mandag 29. oktober. Møtet ble avsluttet klokken 21. Referent Arne 

H Hillestad. 


