Protokoll NLF/HPS møte med FLG
Avholdt 22. august 2018
Møtet startet kl. 17:00
Deltakere:
Styret:

Frode Graff, nestleder
Brynhild Jorid Rotvold, styremedlem
Erland Åmot, Styremedlem – deltok per telefon

FLG:

Runar Halling, leder sikkerhetsutvalget
Bjørn T Hammer, leder regelverksutvalget
Johann Normann, leder utdanningsutvalget – deltok per telefon

Seksjonen:

Trond Nilsen, fagsjef

Ikke tilstede: Ane Pedersen, leder
Erik Skarbøvik, styremedlem
Elisabeth Bye, styremedlem/ungdomsrepresentant

Agenda:
•

Forventninger
o Sikkerhetssystemet kapittel 2 og mandatene
o Både fra utvalgsledere, styret, FLG og fagsjef

•

Videre arbeid fremover
o Hvilke områder bør prioriteres
▪ Bemanning
▪ Flightplan
▪ Diskusjon rundt fordeling av ulike oppgaver
▪ Flight Safety, mail fra Vebjørn Karlsen (se vedlagt)

•

Hvem skal lede faglig ledergruppe?
o Skal vi få inn en koordinator/midlertidig leder for faglig ledergruppe? (inntil
Trond har mer tid?)
o Ønsker en av utvalgslederne å ta denne jobben?

Møtet ble startet med en kort presentasjonsrunde hvoretter deltagerne kort oppsummerte
tidligere arbeidsform og sine forventninger til fremtidig samarbeid.
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Forventninger:
•

Utvalgslederne ønsker seg en tydelig leder av FLG som tilrettelegger for et godt
samarbeid, tydelig sakføring og oppsatt plan for møtedatoer som blir gitt i god tid
sammen med agenda for neste møte. FLG ønsker seg en årlig samling med både fokus på
faglig utvikling samt et møtested man kan gå i dybden på ulike spørsmål.

•

Styret støtter ønskene fra utvalgslederne, samt at det utarbeides en god rutine for
hvordan FLG, utvalgene og fagsjef arbeider sammen. De skal arbeide etter sine
mandater, og fagsjef skal også benytte disse mandatene aktivt i sin dialog mot utvalgene.
Det skal også arbeides etter vårt sikkerhetssystem, med tanke på fordeling oppgaver og
beslutninger som skal tas.

•

Fagsjef ønsker en aktiv FLG og at utvalgslederne viser engasjement. Også et ønske om å
se på arbeidsmetodene til SU fallskjerm og om det er noe man kan kopiere til vårt arbeid
i vår egen seksjon.

Det ble enighet om 4 møter per år, der det på neste FLG møte skal fastsettes møtedatoer for
kommende år, 2019. Disse møtene skal ha ulik intervaller i forhold til styret. Dette for å
kunne melde saker o.l. begge veier i forhold til arbeidsflyten i seksjonen.
Første møte skal bli avholdt i god tid før instruktør kurs/seminar 18.21.okt. Her skal
hovedfokus være utforming av instruktør kurset/seminaret og fordeling av arbeidsoppgaver
denne helgen. Revisjon av både kurs og seminar mtp oppdateringen av det nye
sikkerhetssystemet.
Trond tar initiativ til å innkalle til dette møtet. Styret skal stå som kopi.
Forslag fra Runar:
Alle saker som behandles i FLG skal loggføres på samme måte som
saker behandlet i styret, dette skal gjøres fra og med nyttår. Slik at man har løpende oversikt
over disse og status på arbeidet.
Dette ble det enighet om og Trond lager en logg der pågående saker føres opp og
kommende saker legges til.
Bemanning:
•

•
•

Utvalgslederne skal frem mot årets strategisamling (26.-28.okt-2018) jobbe mot å finne
personer som kan fylle de ubesatte stillingene i sine utvalg. Ønsker de hjelp til å finne
gode kandidater tar de kontakt med styret og fagsjef i god tid før dato for
strategisamlingen.
Det skal vektlegges en god bredde i kunnskap som dekker de ulike grenene vi har, i hvert
av utvalgene.
Tilknyttet per i dag er: det er opp til utvalgslederne om de ønsker disse skal fortsette.
Roy Storli (utdanning)
Morten Knapstad (rådgiver i SPG på tvers av utvalgene)
Ronny Helgesen (utdanning)
Trude Sten (regelverk)
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Flightplan:

Gjennomgang av denne ble utsatt og skal opp som sak på strategisamlingen.

Fordeling av oppgaver: Man skal arbeide ut i fra mandatene og disse skal ligge til grunn for
fordeling av ulike oppgaver, som nevnt tidligere skal både utvalgene
selv og fagsjef benytte disse aktivt i fordeling av ulike
arbeidsoppgaver/områder.
Disse skal hvert utvalg ha jobbet med mot strategisamlingen 2018,
identifisering, prioritering og ansvarssetting av oppgaver.
Hva er det utvalgslederne ser behøver en høyere prioritering?
Tverrfaglig saker som bør vektlegges.
Dette skal også være et punkt på førstkommende FLG møte, som
skal avholdes i god tid før Instruktørkurset/seminaret.
Fagsjef skal organisere dette arbeidet og aktivt benytte utvalgene i
sitt arbeide.
Det skal være en åpenhet i arbeid og i kommunikasjon med FLG,
klubbstyrer og faglige ledere skal styret stå på kopi lista.
Strategisamlingen skal planlegges, styrets arbeidsutvalg møtes for å
sette agenda for samlingen. Møtedato er 3/10/18
Flight safety:

Denne saken skal behandles i FLG. Det ønskes at den settes på
agendaen ved strategisamlingen og FLG sitt møte der.

Midlertidig leder for FLG:

Det ble diskutert hvordan gruppen best skal fungere og
hvordan man på en god måte kan finne måte å samarbeide best
mulig på. Som nevnt tidligere skal mandatene ligge som
grunnlag for lederen av FLG.
Det ble bestemt at fagsjef skulle lede FLG og fungere som en
koordinator..

Møtet ble avsluttet kl. 19:50
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