Protokoll HP NLF styremøte
Møte 02/17
Avholdt 07. mars 2017 via Skype
Møtet startet kl. 17:15.
Deltakere:
Styret:

Ane Pedersen, Styreleder
Erik Skarbøvik, Styrets nestleder
Frode Graff, Styremedlem
Brynhild Jorid Rotvold, Styremedlem
Ole Jonny Rønneberg, Varamedlem
Trond Nilsen, Fagsjef

Seksjonen:
Ikke tilstede:

Erland Åmot, Styremedlem
Sondre Auestad, Styremedlem (ungdomsrepresentant)

Sak 08/2017 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte
Vedtak:

Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent.

Sak 09/2017 Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra styremøte 1
Protokollen for styremøte 1 ble gjennomgått
Vedtak:

Godkjent.

Orienteringssaker
O-01/2017

Orienteringssaker, administrasjon ved Trond
Medlemstall for februar er distribuert i nytt format, det som før ble sendt ut
som 3 filer kommer nå som en Excelfil med flere ark. Filen er oppdatert for
enklere registrering og for å være mer lesevennlig på skjerm. Siden dette nye
formatet inneholder mye formler er det beskyttet mot utilsiktet endring.
Per i dag viser det historiske tall kun for 2016, dette er planlagt utvidet noe.
I Flightlog har det kommet en endring siden siste møte, FLG kan nå selv hente
ut hendelsesoversikt fra Flightlog. Innen kort tid er det meningen at også
flyturstatistikk kan hentes direkte.
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O-02/2017

Orientering fra faglig ledergruppe ved Trond
Revisjonsarbeidet av Sikkerhetssystemet pågår, et første utkast er til høring
hos regelverkskomiteen og FLG – planlegges sendt ut til faglig ledere før
fagmøtet 2.april
Vi er oppe i 13 hendelser i 2017. 3 av disse hadde ikke medlemskap i orden, 3
hadde ikke gyldig lisens og 5 hadde ikke betalt forsikring. (5 av 13 hadde en
mangel)
En elev på kurs har fått en regning fra Trønder Energi ifb avstenging av strøm
da paraglideren havnet i høyspentledningen. Saken er oversendt AGS som
vurderer om det er noe de/eleven er erstatningsansvarlig for.

Sakene ble tatt til orientering.
Sak 10/2017 Langtidsplan 2017-2019
Gjennomgått i tidligere telefonmøte
Vedtak:

Godkjent

Sak 11/2017 Budsjett 2017-2019
Budsjett KK midler bør gjennomgås og retningslinjer for fordeling av midler
bør etableres. FS distribuerer forslag til ny fordelingsnøkkel. Innvirker ikke på
budsjettet for perioden.
En plan for hvordan rikssenteret skal driftes i fremtiden bør utarbeides.
Innvirker ikke på budsjettet for perioden.
Vedtak:

Godkjent

Sak 12/2017 Innkomne forslag til tinget 2017
Forslag fra OPK om å gjøre om Fri Flukt til enten et elektronisk blad eller ta i
bruk nettsiden Friflukt.no igjen.
Vedtak:

FS skriver en innstilling til seksjonsmøtet som sirkuleres per epost til styret for
godkjenning. Anbefaler at Friflukt.no settes i drift igjen som en erstatning for
dagens blad.

Sak 13/2017 Representant til kongepokaljury
Det er kommet nye regler for hvordan utvelgelsen av hvem som skal få
kongepokal skal gjøres. HP må finne en representant til en kongepokaljury
innen 14.mars.
Vedtak:

FS Ane mailer ut informasjon og forslag til jurymedlem sendes inn.
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Plan for styremøter 2017
Styremøte 3 2017 fredag 31.mars
Seksjonsmøte 2017 lørdag 1.april
Luftsportsting lørdag 1.april
Møtet ble avsluttet kl. 19:25
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