Protokoll fra strategimøte 14. desember 2013 som
inkluderer styremøte 06-2013 og møte i faglig ledergruppe
03-2013.
Innkalt:

Styret og faglig ledergruppe samt komitemedlemmer i HP/NLF

Tid:

Lørdag 14. desember 2013, klokken 10.00.

Sted:

NLFs møterom i MØLLERGATA 39 NB.

Tilstede fra styret:
Tilstede fra fagkomiteene:
Tilstede fra HP/NLF:

Deres ref:

Christer Bonde, Ragna Breines, Erik Skarbøvik, Ane Pedersen, Ole Johnny Rønneberg
Kjell-Christian Krane, Bjørn Hammer, Runar Halling, Trude Steen,
Arne H. Hillestad

Vår ref: 652174v1

6.1.2014

Møtet begynte klokken 10 og Christer åpna møtet og informerte om agendaen. Både
innkalling og deltakere ble godkjent.
Sak 69/2013

Seksjonens status. Arne informerte og oppsummerte 2013 på
følgende punkter: Sikkerhet, Rekruttering, Anlegg og Økonomi.
Når det gjelder sikkerhet så har 2013 vært det verste året mht
antall ulykker inkludert 3 fatale.
Rekruttering: Seksjonen vi få ca. 220 nye medlemmer i 2013,
noe som gjør det til det beste rekrutteringsåret siden 1994.
Økonomien ble gjennomgått og seksjonen kommer ut med et
positivt resultat tross underskudd for rikssenteret. Økningen i
medlemstallet er en av årsakene.
Leder av anleggsutvalget i NLF, Morten Haave kom innom og
rikssenteret i Vågå ble diskutert i ca 1 time. Vi er pålagt å
investere over 200 000 i nytt renseanlegg for å kunne bruke
senteret i sommer. Morten vil søke kommunen om dispensasjon
et år til og planlegging av sesongen er avhengig av at
kommunen er positiv og innvilger denne søknaden.

Sak 70/2013

Analysering og gjennomgang av våre fatale ulykker i 13, Arne.
Arne gikk gjennom alle de 3 fatale ulykkene vi dessverre har
hatt i 2013. Alle er godt forklart i ulykkesrapportene som er laget
av kommisjonen. Det er ingenting i disse 3 rapportene som
tilsier at det må forandringer til i sikkerhetssystemet da
årsakene er relativt klare.

Sak 71/2013

Gjennomgang av alle ulykker mht. å finne ut årsak og ting vi
kan gjøre for å luke vekk slike ulykker i fremtiden. Runar.
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Runar hadde laget god statistikk og god oversikt over alle
hendelser i 2013. Vi burde hatt mer tid til denne
gjennomgangen men sikkerhet var tema også senere på dagen.

Sak 72/2013

«Roadmap». Gruppearbeid om seksjonens fremtid de neste 5
årene delt opp på satsingsområder. Christer
Christer innledet og satte opp grupper som skulle jobbe med to
tema: Anlegg og sikkerhet. Vi brukte metoden «Roadmap» som
skulle vise hvilke tiltak vi mente var viktige i 5 år fremover. Alle
forslag ble satt opp på veggen med gule lapper og alt ble
oppsummert av en i gruppa.

Sak 73/2013

Oppsummering og tiltak. Christer
En fra hver gruppe presenterte det resultatet som gruppa var
kommet frem til. Resultatene skal diskuteres på neste
styremøte.

Etter dette var det uformell diskusjon om HP seksjonen før vi avsluttet møtet ved 18 tiden.
Neste styremøte er 20. januar 2014.
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