Protokoll fra MØTE I FAGLIG LEDERGRUPPE
Praha – Lørdag 25 oktober 2014 klokken 18-20
Alle medlemmene av FLG var tilstede

Oslo 27.10.2014

Kjell Christian Krane, Bjørn Hammer, Runar Halling
Protokoll fra møtet:
Sak 10/2014 Godkjenning av protokoll fra forrige møte.
Protokollen ble gjennomgått og sak 2 og sak 9 ble igjen diskutert.
Vedtak:
Protokollen ble enstemmig godkjent.
Sak 11/2014 Tandemsaken.
Denne saken har tatt meget lang tid.
Vedtak:
Arne skriver mail til klubben og ber klubben og vedkommende prøve å bli enige
på et møte så snart som mulig.
Sak 12/2014 Evalueringsskjemaer ved kurs. Rutiner.
Klubbene mente de burde få innsyn i evalueringsskjemaene for at også klubben
kan lære noe av dem.
Vedtak:
Skjemaet lages om og blir elektronisk og må sendes inn ved endt kurs for å få
utstedt lisens. Klubbene vil ved slutten av åren få tilsendt kopi av
evalueringsskjemaene på de kurs klubben har avholdt.
Sak 13/2014 Faglig ledermøte 22. mars. Program
I forbindelse med seksjonens årsmøte 21. mars vil det bli avholdt faglig
ledermøte søndag 22. mars. I tillegg til vanlig oppdatering til faglige ledere ble
det besluttet av Luftrom og sikkerhetspresentasjonen som Reidar Berntzen
avholder skulle settes på agendaen.
Vedtak:
Arne setter opp forslag til agenda og prøver å få Reidar til å komme.
Sak 14/2014 FLG og strategimøtet lørdag 6 desember.
Styret har vedtatt at Strategimøtet skal avholdes lørdag 6. desember fra 10.00
til 18.00?
Vedtak:
Faglig ledergruppe stiller opp her som vanlig.
Sak 15/2014 Hvordan skal FLG jobbe, rutiner…..
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Vedtak:

Her ble bl.a. saksgang i skriftlige klagesaker behandlet. Når klageinstansen til
NLF endelig er godkjent av tinget vil FLG se på rutiner ved saksgangen for å
se hvo lenge man skal brevveksle før man sette sluttstrek for saken.
Muligheten for å opprette en disiplinærkomite ble også luftet.
Ingen vedtak i denne sak men diskusjonen er ikke avsluttet.

Sak 16/2014 Eventuelt, kom med innspill.
Ingenting under eventuelt.
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