Protokoll fra arbeidsmøte 8. desember 2012 klokken 10
som inkluderer styremøte 06-2012 og møte i faglig
ledergruppe 03-2012.
Sted:

NLF`s møterom i Rådhusgata 5b, inngang Dronningens gate.

Tilstede fra styret:
og vararepresentant:
Faglig ledergruppe:
HP/NLF:

Knut Kåstad Nygard, Christer Bonde, Arne Kristian Boiesen, Mirjam Steien, Ane Pedersen
Ole Johnny Rønneberg
Kjell-Christian Krane, Bjørn Hammer, Runar Halling, Ronny HelgesenTrude Steen,
Ungdomsrepresentant:
Arne H. Hillestad

Følgende var forhindret fra å møte: Øivind Rommen (utdanning), Erik Bergseter (sikkerhet HG), Ronny Helgesen
(Utdanning), og Kjetil Børs Lind (Ungdomsrepresentant).

Deres ref:

Vår ref: 591765

11.12.2012

SAKSLISTE:
Vedtak:

Saksliste og de fremmøtte representanter ble godkjent.

Sak 65/2012
Vedtak:

Godkjenning av innkalling og fremmøtte. Knut
Innkalling og de fremmøtte ble godkjent.

Sak 66/2012
Vedtak:

Gjennomgang av protokoll fra styremøte 6/12, Knut
Protokollen ble gjennomgått og ble godkjent slik den var.

Sak 67/2012
Vedtak:

Godkjenning av protokoll fra faglig ledermøte 2/12, Arne
Protokollen ble gjennomgått og ble godkjent slik den var.

Sak 68/2012

Referat fra NLF møter, Knut, Christer
Christer refererte fra forrige NLF møte og fra strategimøtet.
Styret tok informasjonen til etterretning.

Vedtak:
Sak 69/2012

Vedtak:

Nordisk Open og Nordisk møte 2012. Knut
Knut deltok på Nordisk møte1 desember refererte fra møte. Den
viktigste delen var ansvar og avholding av Nordic Open. Møtet
bestemte at dette skulle gå på rundgang blant deltakerlandene og Norge
skulle være ansvarlig for at det ble Nordic Open i 2013. HP/NLF
bestemte at de skulle gi et bid på arrangementet. Et bid fra Danmark
kom fredag den 7 til KKPG.
Arne lager et bid som skal være klart så snart som mulig på vegne av
seksjonen. Da har man to bid å velge mellom for Nordic Open i 2013.
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Sak 70/2012

Vedtak:
Sak 71/2012

Vedtak:

Medlemmer, kursing, seksjonens utvikling. Hva bør gjøres for å
opprettholde veksten! Arne
HP NLF har økt med over 50 medlemmer i år og seksjonen har aldri
kurset mer. Så nå nærmer seksjonen seg 2500 medlemmer. HG synker i
antall lisenser dessverre. PG øker i antall lisenser selv om en del av de
som ble kurset i år gjorde det på speedrider. For å opprettholde veksten
hadde styret ingen spesielle formeninger ut over at vi må gjøre slik vi
gjør i dag da dette har vist resultater.
Styret tok denne hyggelige informasjonen til etterretning.
Rikssenteret status 2012, aktivitetsplan for 2013, Arne
Arne la frem status for rikssenter. Der er i vinterdvale og minibussene
er til overhaling. GK Rør har oppgaven med å ordne renseanlegget når
vinteren er over.
Arne la frem forslag til aktiviteter, kurs og treff som bør
arrangeres på rikssenteret i 2013. Deltakerne på møtet ble bedt om å
komme med sine innspill til aktiviteter.
Alle kommer med innspill til aktiviteter for 2013 sesongen på
Rikssenteret og Arne prøver å få realisert arrangementene og skaffe
ansvarlige for de forskjellige oppleggene.

Sak 72/2012

Sikkerhet, Luftsport og ulykker, hva kan gjøres for å forebygge
ulykker. Hva kan forsking bidra med? Thomas Kristiansen, Norsk
Luftambulanse, forskningsavdelingen holder innlegg.
Thomas holdt et meget godt innlegg om dette og det var gode
diskusjoner. En del av hans innspill kan med fordel brukes som
forebyggende i Sikkerhetsåret 2013.

Sak 73/2012

Sikkerhet: Oversikt over årets ulykker, uhell og næruhell gjennomgang
diskusjon. India-ulykken, status fra ulykkeskommisjonen Runar
Runar gikk gjennom årets hendelser. Ut ifra hans analyser av de
forskjellige ulykkene, uhellene og næruhellene kunne man dessverre
ikke finne spesielle årsaker, spesielle vinger, spesielle situasjoner,
spesielle lisensnivåer etc. som man kan jobbe med. Statistikken er
ganske lik de senere årene.
Ulykkeskommisjonen har hatt møte om ulykken i India og en endelig
rapport er ventet i løpet av uke 51.
Styret og faglig ledergruppe tok informasjonen til etterretning. En
anonym utgave av oversikten legges på WEB.

Vedtak:

Sak 74/2012

Vedtak:
Sak 75/2012
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Sikkerhet: Sikkerhetsåret 2013, jfr. info i FF 3 12, Arne
Arne la frem sine planer om ”Sikkerhetsåret 2013” med et mål om 25 %
nedgang i ulykker i forhold til de siste årene og ingen dødsulykker. Han
gikk gjennom en del tiltak som er listet opp i planene til denne
satsingen på sikkerhet.
Styret mener planen bør iverksettes og prøves ut!
Sikkerhet: Utenlandske organisasjoner og andre land, status,
internasjonale tiltak etc. Arne
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Vedtak:

Sak 76/2012

Vedtak:
Sak 77/2012

Vedtak:
Sak 78/2012

Vedtak:
Sak 79/2012

Vedtak:

Sak 80/2012

Arne informerte bl.a. om European Accident Database. Dette er en
felleseuropeisk liste som alle land kan bruke til å logge hendelser samt
hente ut informasjon og statistikker. Videre informerte Arne om at
European Training and Safety Comitee’s neste møte skal avholdes i
Norge.
Arne jobber videre med å få til en elektronisk hendelsesdatabase og
avholder et møte med Stein Tore om dette er noe man har/kan få til via
loggboka.
Styret mente at avholding av ETSC møtet i Norge burde vært avkart
med styret på et tidligere tidspunkt. Arne er bedt om å se på kostnadene
for møtet og prøve å finne midler slik at dette ikke går ut over
seksjonens allerede vedtatte budsjett for 2013.
Årsmøte og Tinget 6 og 7. april 2012, Gardermoen. Årsmøte lørdag og
ledermøte og faglig ledermøte søndag? Knut, Arne
Planen for denne helga er å avholde styremøte fredag den 5 om kvelden
samt å avholde årsmøte lørdag. Parrallelt med tinget søndag vil det bli
avholdt et faglig ledermøte.
Styret og faglig ledergruppe gikk inn for det.
KK´ene, rapport 2012 og program 2013, Knut, Arne
Det var bare levert inn informasjon og budsjettønske fra KKHG og
KKPG Akro. Ingen av KKene hadde ferdig terminlister for 2013 ennå.
Ingen vedtak i denne sak men informasjonen ble tatt til etterretning.
Utdanningskomiteen: Oppsummering av årets seminarer og kurs samt
fastsetting av tidspunkt og sted for neste års seminarer og kurs. I kurs, I
seminar, Faglig ledermøte? sikkerhetsseminar? Forandringer? Kjell
Christian
Kjell Kristian opplyste at vi vil jobbe som før men at deler av
programmet for I seminaret må fornyes. Arne gjør det praktiske
arbeidet med å arrangere 2 Ikurs, 2 I-seminarer samt Faglig ledermøte
under årsmøtehelga.
Ingen vedtak i denne sak.
Regelverkskomiteen, Revisjon av sikkerhetssystemet. Bjørn, Arne
Bjørn sa at seksjonen skal revidere sikkerhetssystemet før 15. januar.
Luftfartstilsynet tilsyn med seksjonens sikkerhetssystem var meget bra
med to avvik som skal lukkes før 1.3.13.
Arne tar det praktiske arbeidet med revisjonen og Bjørn er med på
sjekken før rev 6.2 sendes ut på høring.

Vedtak:

Dispensasjoner 2012. rask gjennomgang, Arne
Alle dispensasjoner ble gått gjennom og forklart. Sikkerhetssystemet er
blitt så bra nå at det er sjelden det er ønske om eller bruk for
dispensasjoner.
Ingen vedtak i denne sak.

Sak 81/2012

Disiplinær 2012, de nye reglene, rask gjennomgang, Arne
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Vedtak:
Sak 82/2012

Vedtak:

Sak 83/2012

Vedtak:

Sak 84/2012

Vedtak:

Arne gikk gjennom disiplinærsakene for 2012. Han informerte også om
at det er laget nye og bedre regler for behandling av disiplinærsakene.
En ankeinstans ved avstraffelse er under arbeid hos NLF.
Ingen vedtak i denne sak.
Siste behandling av Carina saken, ulykken i Colombia februar 12.
Gjennomgang. Faglig ledergruppe foretar avgjørelse, Arne
Saken ble gjennomgått og diskutert. Et styremedlem var innhabil i
saken og forlot rommet mens saken ble behandlet.
Det ble kommet til en konklusjon og resultatet sendes begge involverte
parter i saken.
Kommunikasjon fra og til seksjonen, Fri Flukt, Hjemmeside, Facebook,
Mail, osv. Hva ønsker styret og hva ønsker medlemmene? Alle
Spørsmålet ble stilt alle på møtet men de var lite tilbakemelding.
Seksjonen vil derfor fortsette med å spre informasjon gjennom disse
kanalene.
Amnesti: Integreringsprosessen, utlendinger, ulovlig flyging av Norske
og utenlandske piloter. Hva gjør seksjonen, LT, Intergreringsutvalget,
styringsgruppe i paramotor, paramotorklubben osv? Diskusjon Arne
innleder med status.
Arne gikk gjennom resultatet som kom ut fra integrasjonsmøte og
planene for dette. Sammen med LT skal 2013 være et integrasjonsår
hvor tidligere ulovlig flyging ikke blir straffet men man får isteden
tilbud om å ta lisens på rette nivå på sitt språk og ble medlem. Det er
også startet en paramotorklubb på tvers av de andre klubbene som vil
jobbe spesielt med paramotor. Her vil man prøve å få med bl.a. det
polske miljøet der en del gjestearbeidere flyr paramotor ulovlig.
Møtet gikk inn for ideen og seksjonen håper på at dette vil stoppe
svartflyginga og skaffe nye medlemmer.

Sak 85/2012

Noe på hjertet?
Her kom ikke noe spesielt opp.

Sak 86/2012
Vedtak:

Dato for neste styremøte og neste FL møte.
Neste styremøte avholdes 11. mars. Neste faglig ledermøte blir bestemt
senere.

Sak 87/2012

Eventuelt.
Regnskapet for 2012 var ikke satt opp som egen sak og ble diskutert
her. Arne og Ane hadde laget en regnskapsrapport som inneholdt reelle
tall frem til i november og kommet med forslag som ble diskutert om
resultatet av de forskjellige resultatsenterne i desember. Budsjettet var
satt opp med overskudd, men det ser likevel ut til at det blir et
underskudd for seksjonen i 2012. Det er beklagelig men en sak som
bidro mye til dette var renseanlegget på Rikssenteret samt muligheten
til kun å bruke 10 av de interne sengene til utleie som bidro til
underskuddet.
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Fra 2013 vil NLFs regnskap kjøres i et ferdigprøvet system som mange
andre særforbund benytter. Regnskapsføringen vil bli overført til NIFs
regnskapsavdeling og ny modell for budsjetering er mottatt.
Ingen andre saker på eventuelt.
Møtet varte fra 10.00 til 18.30. Referent: Arne H Hillestad
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