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Protokoll fra styremøte 1 2015. 
_________________________________________________________________________ 
 
Møtet ble avholdt fredag 20. mars klokken 18 klokken på Clarion Hotel Oslo Airport. 
Tilstede: Christer Bonde, Knut Kåstad Nygard, Ane Pedersen, Sondre Auestad og DL Arne H 
Hillestad 
Erik Skarbøvik var tilstede på telefon.  
Ragna Breivik har meldt avbud  
 
Vår ref: DM 729292        Dato 23.3.2015 
 

AGENDA: 
 
Sak 01/2015  Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte. 
Vedtak:  Godkjent. 
 
Sak 02/2015 Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra strategimøtet 

lørdag 6. desember 2014. 
 Her ble det notert at sak 53 b og 54 tas opp igjen på neste 

styremøte. Det ble også bemerket at flertallet i styret var imot å 
skifte LOGO for NLF. 

Vedtak: Protokollen ble godkjent med disse bemerkningene. 
 
Sak 03/2015 Gjennomgang av regnskapsresultatet for 2014. (Behandlet) 
Vedtak: Regnskap var akseptert pr mail og ble godkjent. 
 
Sak 04/2015 Godkjenning av budsjett 2015. (Behandlet) 
Vedtak: Budsjett var godkjent pr mail og ble vedtatt. 
 
Sak 05/2015 Årsplan 2015.  
Vedtak: Årsplan for 2015 blir tatt opp på neste styremøte 
 
Sak 06/2015 Årsmøte lørdag 21. mars 2015. Planlegging, gjennomføring. 
 Christer gikk gjennom papirene for seksjonsmøte og styret ble 

ening om hvordan møtet skulle gjennomføres. 
Vedtak: Ingen vedtak i denne sak. 
 
Sak 07/2015 Faglig ledermøtet søndag 22. mars, informasjon 
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 Arne gikk gjennom agenda for FL møtet søndag. Dette var en 
variert agenda og tilbakemeldingen ette møtet var positiv. Flere 
av styremedlemmene var også tilstede på møtet etter lunch da 
tinget var avsluttet. 

Vedtak: Ingen vedtak i denne sak. 
 
Sak 08/2015 Rikssenteret, hva skjer? 
 Arne har hatt møte med Mariann og opplegget for sesongen er 

diskutert. Men først må søknaden om utbedring av renseanlegg 
godkjennes. Øvrige planer blir lagt etter at vi har fått 
tilbakemelding fra Vågå kommune i denne sak. 

Vedtak:  Ingen vedtak i denne sak. 
 
Sak 09/2015 Rapport fra EHPU møtet 2015 
Vedtak: Rapporten ble sendt styret og gjennomgått av styret som tok den 

til etterretning. 
 
Sak 10/2015 Rapport fra CIVL møtet 2015. 
 Rapporten er sendt styret 20 mars og den ble gjennomgått. 
   Viktig at vi er tilstede på CIVL møte. 
Vedtak:  Styret tok rapporten til etterretning. 
 
Sak 11/2015 Eventuelt. 
 Her ble Fri flukt diskutert. Vi mangler redaktør. Saken vil bli tatt 

opp på neste styremøte. 
 Arne ønsker å opprette et lovutvalg i seksjonen til å ta seg av 

disiplinærsaker. Dette blir også tatt opp til diskusjon i faglig 
ledermøte søndag den 22. 
Luftsportsuka ble også tatt opp. 

Vedtak: Fri flukt må diskuteres på neste styremøte. Lovutvalg; Arne 
jobber videre med saken. Arne organiserer seksjonens 
deltakelse og aktivitet på Luftsportsuka i juni. 

 
Sak 12/2015 Neste styremøte. 
   Ny dato ble ikke satt  
 
Møtet ble avsluttet klokken 20.30. 


