Protokoll HP NLF styremøte
Møte 01/2016
Avholdt 8.februar i NLFs lokaler i Møllergata 39, Oslo.
Møtet startet kl. 18:30.

Deltakere:
Styret:

Faglig ledergruppe:
Ikke tilstede:

Ane Pedersen, Styreleder
Frode Graff, Styremedlem
Brynhild Jorid Rotvold, Styremedlem
Erland Åmot, Styremedlem
Bjørn Hammer
Runar Halling
Erik Skarbøvik, Styrets nestleder
Sondre Auestad, Styremedlem (ungdomsrepresentant)

Frode Graff og Erland Åmot deltok via Skype.
Sak 01/2016 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte
Det var ingen kommentarer til innkalling eller agenda eller til
deltakerne. To saker ble meldt tatt opp under eventuelt.
Vedtak:
Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent med to saker under
eventuelt.

Sak 02/2016 Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra strategisamlingen i
desember, styremøte 5 og FLG møte 5 2015
Protokollen ble gjennomgått i detalj for å sikre at alle sakene er fulgt opp.
Åpne punkter må følges opp.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

Sak 03/2016 Orienteringssaker, administrasjon ved Ane
Ane takket Bjørn og Runar for en god innsats, og informerte litt om hva slags
type henvendelser vi har fått til seksjonen og om den hjelpen vi får fra den
øvrige NLF-administrasjonen. Videre orienterte hun om henvendelse fra BHPK
vedr landing på Unneland, samt om et PPG prosjekt som ønsket vår støtte.
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Vedtak:

Torshus Folkehøgskole har siden oppstart hatt en annen forsikringsavtale enn
andre skoler, men dette er nå ryddet opp i og det blir lik avtale for alle
skolene.
Medlemsstatistikken ble kommentert.
Runar var på EHPU møte i Portugal i slutten av januar.
Frode reiser på CIVL møte i februar.
Styret og FLG tok informasjonen til etterretning.

Sak 04/2016 Orientering fra faglig ledergruppe
Runar kommenterte ulykkesstatistikken siste året. 2015 var ikke bedre enn
2014. Det er mye manuelt arbeid, og data kommer inn sent. Ser ingen rød
tråd i hendelsene, men ser at holdninger og økt kunnskap er viktig for å få ned
ulykkestallet. Man ser også en økning i antall rapporter meldt inn fra kurs,
samt også en uvitenhet blant instruktører på hvordan man sender inn en
hendelsesrapport. I SPG ser man at ulykken ofte skjer gjennom turen, man flyr
lavt og gjør krevende manøvre. I PG er det en stor del som kommer av
feilvurderinger av meteorologi samt ved start og landing. Også i HG ser man at
mesteparten av rapportene dreier seg om start/landing.
Det arbeides for å få riktig statistikk på dette området.
Bjørn kommenterte at vi bør tenke gjennom prosedyren for behandling av
helseopplysninger og håndtering av konfidensiell informasjon.
SPG: hatt en del ulykker, ny aktivitet, første fatale ulykken blant våre
medlemmer. Det er høyt fokus på aktiviteten fra NLF. Det er viktig at det
tilbys kurs i hele Norge, og at vi har nok instruktører til å møte etterspørselen.
Det ble diskutert om man skulle innhente kunnskap fra andre i miljøet, slik at
vi får et mer landsdekkende reglement.
Tandem. Instruks fra LT om å gjennomgå tandemregelverket. Arbeidet
nærmer seg finale og skal på høring før godkjenning.
Dispensasjon gitt til prosjekt ”Nordlys” og dispensasjon og displaylisens gitt i
forbindelse med oppvisning og nattflyving med flomlys under ungdoms OL på
Lillehammer.
Bjørn og Runar savner en som har det overordnede ansvaret. Det er stort
arbeidspress på disse to nå som de også mangler utdanningsansvarlig i tillegg
til fagsjef. De ytret ønske om å finne en midlertidig utdanningsansvarlig.
Det ble diskutert om FLG skal utvides? For eksempel med en fagperson fra
hver gren?
Vedtak:
FLG ble bedt om å komme med forslag til midlertidig utdanningsansvarlig.
Styret tok informasjonen til etterretning.
Sak 05/2016 Regnskap og årsrapport 2015
Regnskapet ble gjennomgått og kommentert. Årsrapporten ble gjennomgått i
detalj, kommentert og korrigert.
Vedtak:
Styret og FLG tok informasjonen til etterretning, og godkjente årsrapporten
med de endringer som ble gjennomgått på møtet.
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Sak 06/2016 Status og videre fremdrift, daglig drift HP seksjonen
Runar og Bjørn fortalte om arbeidspresset de siste månedene. Bjørn og Runar
må delegere mer hvis mulig til styret, men de savner en person med et
hovedansvar for ulike beslutninger. NLF-administrasjon sier inntil videre at det
er overkommelig. Bjørn fortsetter å ha telefonen en periode.
Erik er tilbake 1.mars, og Ane vil være utilgjengelig i 14 dager fra 4.mars.
Vedtak:
Styret og FLG tok informasjonen til etterretning.

Sak 07/2016 Rikssenteret 2016
Hvordan skal rikssenteret i Vågå driftes sesongen 2016? Skal vi prøve å
bemanne den igjen? Kan lokal klubb drifte det? Hva med bussene? Dette er
noe vi må ta stilling til på neste møte.
Vedtak:
Ingen vedtak. Erland skal innhente informasjon fra både Mariann og ArneKristian Boiesen på historikk, og dette skal være en sak på neste styremøte.

Sak 08/2016 Prosess nyansettelse Fagsjef
Stillingsannonse i FF i slutten av mars med frist 30.april.
Med sikte på oppstart tidlig høst.
Vedtak:
Ane lager utkast til stillingsannonse. Denne behandles på mail.

Sak 09/2016 Instruktørkurs/-seminar vår 2016
Organisering og gjennomføring. Vi mangler utdanningsansvarlig og fagsjef. Vi
har ikke ressurser til å planlegge og organisere kurs til våren, det krever mye
planlegging da det må inn to nye personer. Vi må vente til vi har de rette
ressursene på plass slik at vi kan levere ønsket kvalitet.
Vedtak:
Styret sammen med FLG kom frem til at vi må kansellere vårkurset, og starte å
planlegge høstkurset i god tid. Det må gis informasjon til de instruktørene som
skulle inn til fornying nå i vår at de må sende inn en søknad på å få
dispensasjon frem til høsten.

Sak 10/2016 Fri Flukt – status
Ane informerte om status Fri Flukt. Redaktøren er i gang med å bygge opp en
redaksjon med medlemmer fra hver gren. Årets første nummer av Fri Flukt
planlegges på trykk i slutten av mars. Redaksjonen ønsker en link fra hp.nlf.no
hvor de kan legge ut ferske nyheter, samt et abonnement i Istock for å lettere
kunne hente ut bilder til ulike artikler. Det ble også diskutert om bladet også
skulle ut på pdf.
Vedtak:
Styret tok informasjonen til etterretning og godkjente bruk av Istock.

Møtet ble avsluttet kl. 22:45
Neste møte: Erik kaller inn til møte i mars.
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