Protokoll fra styremøte 5/13 i HP seksjonen
Styremøte 5/13 ble avholdt i møtelokalene til NLF, mandag 28 oktober klokken
17.
Tilstede var Christer, Knut, Ane, Erik, ungdomsrepresentant Sondre og Ragna
var oppkoblet via Skype stort sett hele møte. Arne var også til stedet og har
skrevet dette referatet.
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SAKSLISTE
Innkalling og sakliste ble godkjent uten innvendinger.
Sak 57/2013
Vedtak:

Gjennomgang av protokoll fra styremøte 4/2013.
Protokollen ble gjennomgått og godkjent.

Sak 58/2013

Orienteringssaker:
fra administrasjonen (Arne),
Arne orienterte om fremgangen i flytteprosessen til NLF som er i rute.
fra fagsjefen (Arne),
Her var det lite å rapportere.
fra leder HP/NLF (Christer),
Christer rapporterte om arbeidet som styret i NLF holder på med og
hvilke saker som er diskutert siden siste styremøte. Det er ikke avholdt
styremøte etter siste HP styremøte og neste møte i NLFs styre er første
uka i november.

Sak 59/2013

Vedtak:

Sak 60/2013

Regnskap 2013 så langt
Regnskap til og med september 2013 ble lagt frem. Arne forklarte alle
prosjektene og status, men han hadde ikke oppdatert prognosekolonnen
sist i regnearket som kunne gi et pekepinn og hvordan vi ville havne
resultatmessig i 2013. På siste styremøte diskuterte vi regnskap H1 13
denne gangen var regnskapet for Q3 og det var større forandringer en
forutsatt. Det var merknad på Nordic Open som nå skulle stått i null.
Når denne rapporten skrives er Nordisk er avklart og i orden og
prognosen viser et resultat nær budsjett.
Ulykken i Tyrkia
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Vedtak:

Sak 61/2013

Vedtak:
Sak 62/2013

Vedtak:

Sak 63/2013

Vedtak:
Sak 64/2013

Vedtak:

355438v1

Ulykkesrapporten etter den fatale ulykken i Tyrkia 21. september er
straks ferdig og vil bli sendt styret samt klubbene i løpet av 14 dager.
Det er mange medvirkende årsaker til ulykken og vi har absolutt noe å
lære av den.
Ulykkeskommisjonen avslutter rapporten og publiserer den i løpet av
uke 44.
Utstyrsordningen
HP/NLF klarte å få godkjent nybegynnerpakke paraglider og
nybegynnerpakke hangglider i utstyrsordningen mot å ta vekk
nødskjerm (som er inkludert i pakkene.) Men da NIF tok vekk
Nødskjerm for hele forbundet isteden måtte seksjonen trekke sitt forslag
da dette ville gått ut over både fallskjerm, seilfly, motor og
mikroseksjonen.
HP seksjonen prøver å få inn dette neste år.
Rikssenteret, møte med kommunen, flyplass.
Arne orienterte om møtet med kommunen. Fra kommunen stilte teknisk
sjef samt ansvarlig for vann og kloakk. Kommunen pålegger senteret å
bytte eller forbedre renseanlegget slik at det og renser biologisk med
enten et nytt system eller ved å legge til et poleringsfilter på det
nåværende anlegget. Arne har ordnet et tilbud på dette, men av en eller
annen grunn var ikke tilbudet kommet på mail før møtet. Planen som et
av NLFs medlemmer har fremmet for kommunen om en flyplass
parallelt til vår eksisterende landing ble også lagt frem og diskutert..
Arne sender tilbudet vedrørende renseanlegget tirsdag til styret som vil
vurdere om HP/NLF har midler til å betale denne investeringen. Dette
vil bli diskutert på strategimøtet.
Frivillig anleggskomite Rikssenteret, status, innspill fra styret?
Arne har prøvd å få frivillige til å stille opp i en Rikssenterkomite for å
prøve å få nye ideer om hvordan senteret skal drives. Det var kun to
personer som her har vist sin interesse. I tillegg har noen kommentert
dette på Facebook.
Seksjonen avventer dette inntil saken om renseanlegg er avklart.
Oppgavesamlinga, status, beslutning
Oppgavesamlingen er klar til å trykkes eller distribueres. Den har kostet
seksjonen 30 000 kroner så langt og seksjonen ønsker å prøve å få inn
disse pengene igjen. Det ble diskutert ulike måter å få til dette på.
Fra 2014 tas papirloggboka ut av bokpakka for et HG eller et PG kurs.
Den koster 60 kroner og seksjonen anmoder isteden elevene å begynne
å bruke loggboka på nett under kursing. Samtidig innføres
oppgavesamlinga som en obligatorisk lærebok. Den vil koste 100
kroner og vil bli sendt ut til alle elever på mail etter at de er registrert
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som medlem. Oppgavesamlinga sendes ut av seksjonsansvarlig og
fakturers av NLF sammen med læreboka. Dette vil være et veldig bra
tiltak sikkerhetsmessig som vil gjøre alle elever bedre i teoridelen.
Videre vil boka bidra til at elevene kan mer når det tar de videre
trinnene oppover progresjonsskalaen. Utdanningskomiteen støtter
forslaget. Arne informerer alle klubber i løpet av november.
Sak 65/2013

Vedtak:

Sak 66/2013

Vedtak:
Sak 67/2013

Vedtak:

Sak 68/2013

355438v1

Fri Flukt nr. 3 13?
Fri flukt planlegger kun et nr. til i 2013. Det blir derfor 3 nr og ikke 4
som budsjettert.
Arne informerer Dag Harald samt han ber om underlag for alle
annonser i 2013 slik at vi får inn disse inntektene i 2013.
Møte med AGS, status for 2013
Møtet er avholdt og det første året med AGS som forsikringsleverandør
er gjennomført.
Premiene på våre forsikringer forblir uendret.
Arbeidsmøtet 14. desember
Arbeidsmøtet, nå strategimøte blir avholdt som avtalt lørdag 14.
desember fra klokken 10.00. Styret, ungdomsrepresentant, faglig
ledergruppe samt medlemmer i fagkomitéene blir innbudt.
Christer og Arne setter opp agenda. Innbydelse sendes med informasjon
om møtet og kvelden.
Eventuelt
Det var ingen saker på eventuelt og møte ble avsluttet klokken 19.30.
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