Protokoll fra styremøte 2 2014.
_________________________________________________________________________
Tilstede: Christer Bonde, Ane Pedersen, Erik Skarbøvik og Arne H Hillestad. Tilstede via
Skype: Knut Kåstad Nygard, Ragna Breivik, og Sondre Auestad.
Møtet ble avholdt mandag 12. mai klokken 17.00 i NLFs lokaler.
Vår ref: 691267

06.01.2014

AGENDA:
Sak 11/2014
Vedtak:
Sak 12/2014

Godkjenning av innkalling og de fremmøtte via nærvær eller
SKYPE.
Innkalling, agenda og deltakerne ble godkjent.

Vedtak:

Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra styremøte 1
2014.
Datoen på styremøteprotokollen var feil.
Protokollen fra styremøte 1 2014 er godkjent når datoen er rettet.

Sak 13/2014

Rapport fra avdelingssjef, fagsjef og seksjonsleder.
Christer rapporterte fra sitt arbeid i NLFs styre.
Deretter overtok Arne som informerte om følgende:

Saker DL har jobbet med siden siste styremøte:
1.
2.
3.
4.
5.

Rikssenteret og løsning for årets sesong.
Forsikringen vår. Nordisk samarbeid
FF og Hypoxia
Budsjett HP seksjonen 2014
Jobbet for å planlegge Luftsportsuka

Saker fagsjef har jobbet med:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lavtflygingsseminar med pylonflyging. 16 deltakere.
Instruktørkurs 17 deltakere
Instruktørseminar 14 deltakere
Besøk Valdres Folkehøyskole
Besøk opptrekkshelg med akro og sikkerhetskurs
Disiplinærsak uvettig flyging.
Disiplinærsak brudd på luftromsregler
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8. Revidert Tyrkia rapporten
9. Planlegge faglig lederseminar i august

Arne har som President i EHPU lest en del saksdokumenter og diskutert noe med
Generalsekretær Rasmus Rohlff men totalt har jeg jobbet mindre enn dag til
sammen.
Hendelsesoversikt for 2014 ble gjennomgått og den er veldig positiv i 14 mot det vi
opplevde i 13.
Medlemsoversikten viser at vi allerede er flere medlemmer enn på samme tid i
rekordåret 13.
Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.
Sak 14/2014

Vedtak:
Sak 15/2014

Vedtak:

Regnskap og budsjett Q1.
Arne hadde periodisert budsjettet. Et prosjekt måtte revideres
men det var ekstra inntekter et annet sted som rettet opp
justeringa. Regnskap var ferdig rett før møtet og det ble derfor
ikke noen detaljdiskusjon på regnskapet. NLF vil heretter levere
regnskap for forrige måned den 20 i neste måned. Arne
oppdaterer styret når disse kommer.
Regnskap og budsjett godtatt av styret.
Rikssenteret. Status, utfordring, oppgaver.
Arne la frem arbeidsdokument for Rikssenteret. Diskusjonen gikk
på driftsform for sesongen 2014 og alle i styret samt
ungdomsrepresentanten skulle jobbe for å prøve å finne frivillige
til å hjelpe til å drive senteret denne sesongen.
Alle jobber for å få til drift denne sesongen fra juni til midten av
august. Arne klargjør senteret sammen med rørlegger i uke 20
og 21.

Sak 16/2014
Vedtak:

Vedta liste over CIVL, EHPU og Nordisk møte representanter.
Tor Erik Stranna blir forespurt om han kan være CIVL
representant i stedet for Bjørnar Trondsen. Ellers ingen
endringer. Dette rapporteres til NLF.

Sak 17/2014

Luftsportsuka 14.
Luftsportsuka på Starmoen ble diskutert. Styret mente at det var
lie HP seksjonen kunne gjøre på en flyplass vi som i 90% av alle
flyturene starter på fjell og åser. Men uansett stiller Arne opp for
å reklamere litt for seksjonen Ingen av de forespurte med PPG,
HG scootertauing eller prøvedag PG har respondert.
Christer skal informere styret i NLF om seksjonen holdning til å
bruke penger på Luftsportsuka.

Vedtak:

Sak 18/2014
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Vedtak:

Sak 19/2014

Vedtak:

Ragna har tatt over redaktørjobben og synes jobben er
interessant og spennende. Hun har sendt nr 1 2014 til layout og
trykking er forventet denne uka. Videre er det diskusjon om vi
skal jobbe videre med et samarbeid med Hypoxia om et felles
blad og det er klargjort at det skal være et møte med Svenska
Skjerflygforbundet i løpet av kort tid.
Ragna er ny redaktør av Fri Flukt og hennes samboer tar på seg
layout etter Jan Richard som ønsket å slutte med denne
oppgaven.
Utviklingsorientert ungdomsidrett. Vi ber styret komme med
forslag om hva seksjonen ønsker å gjøre i denne forbindelse.
Forslag til hvilke tiltak man kan søke støtte til ønskes snarest.
Det blei litt diskusjon om dette og alle i styret ble bedt om å tenke
over saken og sjekke informasjonsarket Arne hadde laget til
styremøye som informerer om hva de andre seksjonene bruker
slike midler til.
Arne oppsummerer innkommende forslag og setter opp søknad
til NIF
Fristen er dessverre gått ut i år så da må dette klargjøres til neste
år:

Sak 20/2014
Vedtak:

Langtidsstrategi HP seksjonen og Rikssenter.
Saken ble utsatt til neste styremøte.

Sak 21/2014

Eventuelt.
To saker stod på agendaen. Den ene var vedr FF og er
konkludert under sak 18. Den andre gjaldt Milslukern der
arrangørene gjerne ville ha avløsning.
Styret prøver å rekruttere andre til å ta på seg å arrangere
Milslukern neste år.

Vedtak:

Sak 21/2014
Vedtak:

Neste styremøte.
Neste styremøte er satt opp mandag 16. juni.

Møtet ble avsluttet 19.30. Referent Arne H Hillestad
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