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Protokoll fra strategimøte 6. desember. 
 

Vår Ref: 720133        Dato: 11.12.2014 

Strategimøte 2014. 

Tid: Lørdag 6. desember 2014, klokken 10.00. 

Sted:  NLFs møterom i MØLLERGATA 39. 

Tilstede: :  Christer Bonde, Knut Kåstad Nygard, Ragna Breines, Ole Johnny Rønneberg  

   Kjell-Christian Krane, Bjørn Hammer, Runar Halling og Trude Steen,  

   Sondre Auestad, Lena Mitina 

   Arne H. Hillestad   
 

 
Sak 50/2014   Oppstart av møtet, Christer  

Christer ønsket velkommen og pekte på en del gamle og 
nye utfordringer innen vår idrett. Stikkord, Rikssenter, 
sunn økonomi, uforutsette advokathonorarer, 
Luftsportsuka og annet.  
Deretter ble protokoll fra styremøte 4/14 gått gjennom.  

Vedtak: Det var uenighet i ordlyden og vedtaket i sak 42/14 men 
når strategimøtet ble avholdt hadde seksjonen løst dette 
problemet. Protokollen ble godkjent. 

 
Sak 51/2014 Seksjonens status. Vi går gjennom og sjekker status på 

følgende områder: Sikkerhet, Rekruttering, Anlegg og 
Økonomi. Arne lager en statusrapport som vi går 
igjennom. 

 Arne gikk igjennom følgende områder: 
1. Sikkerhet. Her ble ulykkesstatistikk for 2014 gått 

gjennom. Færre ulykker enn i 2013. Dessverre hadde 
vi en fatal ulykke og flere hvor pilotene har fått 
livsvarige mén. 

2. Arne la frem medlemsstatistikken som viser en 
oppgang i antall medlemmer også i 2014. Vi har ca 
140 nye medlemmer. Kursvirksomheten er også stor 
selv om vi i 2013 utdannet noen flere, både mht 
nybegynnerkurs og instruktørkurs. 

3. Arne viste en presentasjon der møtet fikk se status for 
Rikssenteret. Underskudd i 2014. 

4. Til sist ble økonomien i HP seksjonen gjennomgått. 
Selv om noen prosjekter har kostet mer enn budsjett 
så viser foreløpige tall at seksjonen kan ende opp ved 
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budsjettert overskudd. Grunnet at seksjonen tok opp 
lån i 2011 i forbundet for å utbedre rikssenteret må vi 
sette av et overskudd hvert år slik at dette kan bli 
nedbetalt. 

Vedtak:   Informasjonen ble tatt til etterretning. 
 
Sak 52/2014 Kort analyse og gjennomgang av våre ulykker i 2014. Er 

strengere håndhevelse av regelverk og bruk av 
disiplinærtiltak en vei å gå for å forbedre sikkerheten. Se 
også 53 og 54. FLG 

 Runar og Arne gikk igjennom rapportene. Det finnes en 
del saker vi kan jobbe videre med for å redusere ulykker 
fremover. 

Vedtak: Runar og Arne jobber videre med analyse av hendelser 
med hjelp fra FLG. Virkemidler som strengere 
håndhevelse av regelverk må også vurderes. 

 
Sak 53/2014 Prinsippavklaringer for ansvar i sikkerhetsarbeid, 

disiplinærsaker 2014, saksbehandling, juridisk, FLG 
 Da trenden med: «Du hører fra min advokat» har gjort sitt 

inntog også i idretten diskuterte vi ansvarsfraskrivelse og 
støtte om en av våre tillitsvalgte eller frivillig kom opp i en 
slik sak.  

Vedtak: a)Husk alltid å benytte ansvarsfraskrivelses skjemaet. B) 
Christer fremme saken for NLFs styre. 
 

Sak 54/2014 Loggboka kan brukes i sikkerhetsøyemed men HP/NLF 
må ha bedre tilgang og helst eierskap til den. FLG 

Vedtak: Etter å ha diskutert saken ønsker HP/NLF å sette ned en 
arbeidsgruppe/komite som kan se på alle spørsmål i 
denne saken. Et endelig vedtak om dette skal gjøres på 
neste styremøte. 

 
Sak 55/2014 Sikkerhetssystemet, oppdatering SPG og PPG, Arne 

Arne forklarte om endringene. LT har godkjent 
forandringene. 

Vedtak: SPG forandringene gjøres gjeldende fra1.1 2015. 
Lavtflygingsreglene tilpasses sikkerhetssystemet og 
fagsjef bruker de i lavtflygings prøveprosjektet som vil 
fortsette i 2015. 

 
Sak 56/2014 Hva forventer ungdom seg av et idrettstilbud som for 

eksempel Paragliding i dag. Lena Mitina 
 Lena la frem en god presentasjon der mange «gamle» 

(over 20 år) fikk et innblikk i problemstillingen med å 
rekruttere og holde på unge luftsportsutøvere. Det ble en 
veldig fin diskusjon etterpå. 

Vedtak: Da seksjonen/Arne er Mentor i Lenas lederutdannelse vil 
seksjonen forsøke å bruke Lena våren 2014 i oppgaver og 
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tiltak beregnet på unge luftsportsutøvere. Lena vil også 
inntre i ungdomsutvalget som vara for Sondre. 

 
Sak 57/2014 Fri Flukt, status og fremtiden. Ragna 
 Ragna la frem problematikken rundt vårt eget blad Fri 

Flukt. Vi diskuterte sammenslåing med Hypoxia, 
elektronisk magasin og mye annet. 

Vedtak: Fri flukt fortsetter som før men vil bli tatt opp som egen 
sak på Seksjonsmøtet 21 mars 2014. WEBsiden 
Friflukt.no blir tatt med i diksjonen. Redaksjonelt arbeid vil 
bli diskutert fremover bl.a. i samband med tverrfaglig 
samarbeide i NLF, et prosjekt som NLF holder på med for 
tiden. 

 
Sak 58/2014 Nettside og facebook, hvordan skal de brukes? 
 Disse sosiale medier er viktige for å formidle informasjon 

men de er ikke bra i dag. Vi vet at man jobber med 
hjemmesidene til NLF og seksjonene for tiden for å få de 
bedre. 

Vedtak: Seksjonen bør jobbe videre for å forbedre hjemmeside, 
facebook og andre muligheter slik at våre medlemmer får 
mer ut av dem. 

 
Sak 59/2014 Status forsikringer, Arne 
 Arne henviste til informasjon om forsikringer med noen 

forandringer for 2015. Informasjonen ligger på 
hjemmesidene og vil bli sendt ut til alle medlemmer før 
nyttår. 

Vedtak: Det jobbes videre med bedre forsikring som også kan 
innbefatte felles forsikring for de Nordiske land. Arne tar 
også opp denne saken som president i EHPU på neste 
års AGM i Drammen. 

 
Sak 60/2014 HP seksjonen har kongepokal i 2015. I hvilken disiplin skal 

den utdeles? 
Vedtak: KKPGxc vil få muligheten til å ha kongepokalen som mål i 

2015 hvis alle kriterier oppfylles. Både akro KKHG og 
KKPG akro hadde for få deltakere i 14 til evt. å få godkjent 
et NM 

 
Sak 61/2014 Fremtidens NLF. Christer 
 Christer gikk gjennom hva som ble lagt frem på NLFs 

interne seminar som de ansatte i NLF hadde deltatt på 
dagen før. Prosessen har akkurat startet. 

 
Sak 62/2014 Oppfølging av «flightplan 2013» Christer 
 En del av dette ble drøftet tidligere da vi gikk igjennom hva 

som skjer med rikssenteret. 
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Vedtak: Rikssenteret blir åpnet i 2015 seksjonen men vil bli basert 
på selvbetjening denne sesongen. Arne lager en modell 
for dette og tilrettelegger og informerer alle om hva det å 
fly på Rikssenteret i 2015 vil innebære for medlemmene. 

Sak 63/2014   Dato for neste styremøte. 
Styret må godkjenne endel papirer til Seksjonsmøte 
før 20 januar. Dette gjøres på mail. 
Neste styremøte må være før 27. februar og seksjonen 
har satt av onsdag 25 februar klokken 17 til et møte 
der de som bor i Oslo møter og de som ikke bor der av 
styret deltar via Skype. Kun saker til Seksjonsmøtet 
blir behandlet om ikke annet settes på agendaen. 

 
Det formelle strategimøtet ble avsluttet ca klokken 17.30. 
Referent Arne H Hillestad, Daglig leder HP/NLF. 
 


