Protokoll HP NLF styremøte
Møte 01/17
Avholdt 06. februar 2017 i NLFs lokaler i Møllergata 39, Oslo.
Møtet startet kl. 17:15.
Deltakere:
Styret:

Seksjonen:

Ane Pedersen, Styreleder
Erik Skarbøvik, Styrets nestleder
Frode Graff, Styremedlem
Brynhild Jorid Rotvold, Styremedlem (på telefon)
Erland Åmot, Styremedlem (på telefon)
Trond Nilsen, Fagsjef

Ikke tilstede:

Sondre Auestad, Styremedlem (ungdomsrepresentant)

Sak 01/2017 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte
Det er et ønske og et mål at dette blir sendt ut tidligere og med vedlegg som 1
fil.
Vedtak:

Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent.

Sak 02/2017 Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra styremøte 3 og
Strategimøtet
Protokollen for styremøte 3 ble gjennomgått og Strategimøtet ble
gjennomgått.
Vedtak:

Godkjent.

Orienteringssaker
O-01/2017

Orienteringssaker, administrasjon ved Trond
Medlemstall for januar som er distribuert er av liten interesse. De viser
medlemmer som har betalt hvilket som alltid er svært lavt i januar.
Vi har ikke lykkes med å overtale NIF eller Idrettens Studieforbund og vi vil
dermed ikke få Voksenopplæringsmidler for nybegynnerkurs fra og med 2017.
Utviklingen av Flightlog har ikke kommet videre siden forrige møte.
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Endringen som ble gjort så forsikringen følger lisensen har skapt veldig mye
Ekstra arbeide i form av mail og telefon fra medlemmer som enten ikke har
fått med seg informasjon som er sendt ut eller ikke har forstått den. Dette har
gått ut over en del andre oppgaver. Per i dag gjenstår å lage oversikt over de
som begynte på kurs i 2016, men ikke hadde lisens ved årsskiftet slik at de av
disse som fortsetter også har forsikring i 2017.
Vi har problemer med fornyelser på web, mange har mistet SPG rettigheter
uten at det er noen grunn til det. Vi jobber med å løse dette teknisk.
I uke 5 ble det sendt varsel fra NLF til alle som ikke hadde betalt sin
medlemskontingent, planen er at i uke 7 vil alle som har en lisens som utløp
1.2.17 vil få varsel om dette.
11.2.17 reiser fagsjef til Orkla sammen med Ronny Helgesen for å møte de 3
klubbene i Trøndelag.
O-02/2017

Orientering fra faglig ledergruppe ved Trond
Revisjonsarbeidet av Sikkerhetssystemet er påbegynt, men går sakte grunnet
mange andre oppgaver.
Vi er oppe i 107 hendelser i 2016. Det har blitt innrapportert 6 hendelser som
har inntruffet siden forrige møte, samt en del som har skjedd tidligere i
2016.Vi må i 2017 jobbe med å øke forståelsen for hvorfor vi vil ha rapporter
og da spesielt næruhell samt øke kunnskapen om at det er et krav at rapport
leveres i alle forsikringssaker.

O-03/2017

Regnskap per desember
Gjennomgått og funnet i orden etter noen mindre omposteringer.

Sakene ble tatt til orientering.
Sak 03/2017 Offisielt navneskifte på seksjonen for å inkludere speedglidere.
Styret ønsker å endre navn på seksjonen fra Hang- og Paragliderseksjonen til
Hang-, Para- og Speedgliderseksjonen. Innstilling sendes til forbundsstyret
med anmodning om å fremme saken for luftsportstinget 2017.
Vedtak:

Godkjent
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Sak 04/2017 Status svartflyvere og hva gjør vi videre
FS informerte om pågående arbeid mot miljøet piloter uten lisens og piloter
med lisens som ikke følger regelverket.
Forslaget om å forsøke å få ekskludert svartflyvere på sosiale media har ikke
fått så positiv mottagelse som ønsket, men det ser ut til at det kanskje kan la
seg gjøre å ‘verve’ noen av de som tidligere har hatt mest innvendinger mot å
være medlem / inneha lisens.
Det gis ikke nytt generelt amnesti, men individuell vurdering. Vi vil stille krav
om at det vises gode holdninger og man må tilfredsstille aktuelt lisensnivå, for
at det skal slås en strek over gamle ‘synder. Arbeidet med miljøet fortsettes.
Vedtak:

Godkjent

Sak 05/2017 Årsrapport 2016
Gjennomgått og noen endringer ble gjort. FS ferdigstiller rapport tirs 7/2 og
sirkuleres til styret for godkjenning.
Vedtak:

Godkjennes per mail etter at endringene er sendt ut og godkjent.

Sak 06/2017 Langtidsplan 2017-2019
Gjennomgått, Frode ferdigstiller et forslag som sirkuleres til styret for
godkjenning.
Vedtak:

Godkjennes per mail etter at endringene er sendt ut og godkjent.

Sak 07/2017 Budsjett 2017-2019
Ane ferdigstiller forslag, og styret diskuterer videre på telefonmøte torsdag
9.feb kl 17.
Vedtak:

Godkjennes per mail når endringene er godkjent.
Plan for styremøter 2017
Styremøte 2 2017 fredag 31.mars
Seksjonsmøte 2017 lørdag 1.april
Luftsportsting søndag 2.april

Møtet ble avsluttet kl. 22:30
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