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Protokoll fra styremøte 3 2014. 
_________________________________________________________________________ 
 
Styremøte nr. 3 2014 ble avholdt den 16. juni fra klokken 17-20. Tilstede i lokalene til NLF 
var Ane Pedersen, Ragna Breivik, Erik Skarbøvik og Arne Hillestad. Christer Bonde og 
Sondre Auestad deltok via SKYPE. Knut Kåstad Nygard hadde meldt avbud.  
 
Ref: IDRETT 696792                                                                                           
Dato 17.6.2014 
 

PROTOKOLL: 

 
Sak 21/2014 Godkjenning av innkalling og de fremmøtte via nærvær eller 

SKYPE. 
Vedtak: Innkalling og deltakere ble godkjent. Det ble bemerket at i 

agendaen stod det andre styremøte og ikke tredje. 
 
Sak 22/2014 Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra styremøte 2 

2014. 
 
Vedtak: Protokollen ble godkjent 
 
 
Sak 23/2014 Rapport fra avdelingssjef, fagsjef og seksjonsleder. 
 Arne rapporterte om følgene arbeidsoppgaver siden siste møte: 
 

Tiden siden siste styremøte 12 mai jeg stort sett jobbet andre 
steder enn på kontoret. Siden uke 20 og frem til uke 26 vil jeg ha 
totalt 4 dager jeg ikke er på jobb. Det er to helger på 6 uker eller 
4 fridager på 42 dager. 

 
1. DL saker har dreid seg som sist om Rikssenteret og hva som skjer 

der og dette tas opp som egen sak på dagens møte. 
2. Forsikringsarbeid om en Nordisk forsikring går videre og nytt møte 

er berammet uke 27 i Oslo. Vi håper på en avklaring om felles 
forsikring før høsten 

3. Jag hadde møte med det Svenske Skjermflygforbundet på lørdag 
og det tas opp som egen sak. 

4. Luftsportsuka begynner onsdag.  
5. 40 års HG jubileum er under planlegging 
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Som fagsjef: 
1. Hendelsesoversikt frem til dd er ikke laget men en rapport vil bli 

laget etter H1 14 og sendes ut. Vi vil likevel gå gjennom 
hendelsespermen nå. 

2. Seksjonen har til nå betalt 12 000 til advokathjelp i en 
inndragningssak. Saken er ikke avsluttet  

3. Luftrom krenking. 
4. Lite tid til å planlegge FL seminar. Utsettes? 
5. Faglig ledergruppes oppgaver. 
6. Diverse ulovlig flyging 

 
Det hadde ikke vært noe møte i NLFs styre siden sist. 
 

Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning. 
 
Sak 24/2014 Regnskap og budsjett. 
 Arne gikk gjennom regnskapet tom mai 2014. Regnskapet er 

etter forventning og styret sa seg fornøyd med administrasjonen 
og Arnes oversikt over regnskapet. 

 
Vedtak: Styret vedtok regnskapet slik det ble lagt frem. 
 
Sak 25/2014 Rikssenteret. Status, utfordring, oppgaver. 
 Arne fortalte om flommen og oppryddingen samt status. Senteret 

er godt besøkt når det er godt vær. Vi mangler mannskap uke 26 
og muligens 27. Arne jobber med saken og tar kontakt med 
personer som har jobbet der før. 

 
Vedtak: Ingen vedtak i denne sak.   
 
Sak 26/2014 Vedta liste over CIVL representanter.  
 Lista skal leveres tirsdag 17. Ane skulle gjøre en siste sjekk om 

PG rep fra konkurransemiljøet. 
 
Vedtak: Ane sjekker litt og om hun ikke har funnet noen før klokken 14 

blir nåværende representant Knut Kåstad Nygard satt opp. Alf 
Nipe som er leder av Humla Paramotorklubb settes opp som 
CIMA representant 

 
Sak 27/2014 Luftsportsuka 14.  
 Det er veldig liten interesse blant HP seksjonen medlemmer for 

dette arrangementet. Kun Reidar Berntsen stiller opp med 
oppvisning fra seksjonen med sin elektriske hangglider. Arne er 
tilstede med stand. 

 
Vedtak: Christer tar opp dette i NLF og ber om at HP seksjonen slipper å 

delta og ha kostnader til LU da vi kan bruke midlene bedre på 
andre måter. 

 
Sak 28/2014 Fri Flukt. 
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 Ragna som er ny redaktør orienterte. Hun har levert et nummer 
og jobber allerede med nr 2 14. Mulighet for 3 nr om økonomien 
tillater dette. Arne jobber videre med muligheten til et samarbeide 
mellom Hypoxia og FF om et fellesnordisk nummer, men også 
med muligheten til billigere trykk og distribusjon. 

 
Vedtak: Ingen vedtak i denne sak. 
 
Sak 29/2014 Ungdomsuka 2014 
 Sondre la frem sine ønsker og planer samt budsjett og etter en 

diskusjon skal vi prøve å kjøre ungdomsuka 14 på Rikssenteret i 
uke 32.  

 
Vedtak: Sondre jobber videre med saken og prøver også å få med seg en 

instruktør. Planene skal legges fram i løpet av 2 uker og Arne 
starter da arbeidet med innbydelser etc. 

 
Sak 30/2014 Langtidsstrategi HP seksjonen og Rikssenter. 
 Ragna henter frem sin gruppes rapport og sender den til alle i 

styret og faglig ledergruppe. Erik sender sin rapport på samme 
måte. 

 
Vedtak: Alle i styret plikter å lese og sette seg inn i begge rapporter før 

styremøtet i september. 
 
Sak 31/2014 Eventuelt. 
 Ingen saker. 
 
Sak 32/2014 Neste styremøte. 
 Dato for neste styremøte er satt til mandag 25 august. 
 
Møtet ble avsluttet klokken 20. Seksjonen takker styret for et godt og effektivt møte. 
Ref. Arne H Hillestad, daglig leder. 
 


