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Protokoll strategimøte 2017 
 

Avholdt 09. desember 2017 i NLFs lokaler i Møllergata 39, Oslo.  
Møtet startet kl. 10:00. 
 
Deltakere: 
 

Styret:   Ane Pedersen, Leder 
   Frode Graff, Nestleder 

Brynhild Jorid Rotvold, Medlem 
Erland Åmot, Medlem 
Runar Halling, Leder sikkerhet FLG 
Bjørn Hammer, Leder regelverk FLG 
 

Seksjonen:  Trond Nilsen, Fagsjef 
 
Ikke tilstede:  Erik Skarbøvik, Medlem  

Elisabeth Bye, Medlem (ungdomsrepresentant) 
Trude Steen, Medlem regelverksutvalg 

 
Sak 41/2017 Velkommen og året som gikk 

Ane ønsket velkommen og gikk igjennom seksjonens økonomi. 
 
Sak 42/2017 Sikkerhet 
 

Runar gikk igjennom årets hendelsesstatistikk 
 
Sak 43/2017 Risikoanalyse Hang- para- og speedgliderseksjonen 
 

Ane gjorde en redegjørelse for sine tanker rundt dette, punktet blir tatt opp 
ved en senere anledning. 

 
Sak 44/2017 Organisering av faglig ledergruppe. 
 

Vi mangler leder for utdanningsutvalget og har et avvik ang dette fra LT. 
Leder av utvalgene har ansvar for å bemanne opp sine utvalg. 
Før styremøte 1 skal vi ha søkt etter kandidater til de ubesatte stillingene. 

 
Sak 45/2017 Personvern i idretten 
 

Bjørn orienterte om nye krav til personvern og hvordan disse påvirker oss med 
tanke på vår håndtering av sensitive personopplysninger. 
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Vi undersøker muligheten for at FLG kan disponere en NLF mailadresse og få 
tilgang til NLF server. Per i dag oppbevares hendelsesrapporter i Dropbox som 
medlemmene i FLG samt FS har tilgang til, det kan stiles spørsmål ved om 
dette tilfredsstiller nye skjerpede krav til personvern.  Vi bør også få på plass 
en avtale med Stein Tore Erdal angående oppbevaring av slike opplysninger i 
Flightlogs database. 
Det bør utarbeides en prosedyre for behandling av personopplysninger 

 
Sak 45/2017 Flightplan 2018. Hvilke fokusområder skal seksjonen ha i 2018 
 

Flightplan ble gjennomgått og oppdatert 
 

 
Sak 47/2017 Eventuelt  
 

Det bør utarbeides en klubbveileder slik at klubbene har bedre oversikt over 
hva som forventes av dem gjennom året. Fallskjerm har en slik vi kan bruke 
som utgangspunkt. 

 
Møtet ble avsluttet 17:20 


