Protokoll NLF/HPS styremøte
Møte 02/18
Avholdt 18. april 2018
Møtet startet kl. 17:00
Deltakere:
Styret:

Ane Pedersen, Styreleder
Frode Graff, Nestleder
Brynhild Jorid Rotvold
Erik Skarbøvik, Styremedlem
Elisabeth Bye, Styremedlem/ungdomsrepresentant – deltok per telefon
Erland Åmot, Styremedlem

Seksjonen:

Trond Nilsen, Fagsjef

Ikke tilstede:

Sak 01/2018 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte
Vedtak:

Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent

Sak 02/2018 Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra styremøte 1
Protokollen for styremøte 1 ble gjennomgått.
Godkjenning av KK reglement må tas på et senere møte, ikke ferdig behandlet
av FLG.
Strategiprotokollen tas også neste møte, mangler fortsatt oppdatering.
Folkehøyskolene må fortsatt ligge under klubb.
Vedtak:

Godkjent, med merknader

Orienteringssaker
O-01/2018

Orienteringssaker, administrasjon ved Trond
Nytt medlemssystem er i drift og fungerer men det tar mye tid å lose alle
medlemmer over i nytt system.
1929 av totalt 2769 medlemskap er betalt i Min Idrett per 18/4. Ved utgangen
av april 2016 og 2017 var hhv 1959 og 2166 medlemskap betalt.
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1526 av 2825 har betalt forsikring så avviket mellom betalte medlemskap og
betalte forsikringer er fortsatt relativt høyt.
Vi venter fortsatt på NIF IT for å få ferdig elektronisk fornyelse.
Bistand til medlemmer i forbindelse med overgangen til nytt medlemssystem
tar fortsatt stort sett all kapasitet både innen seksjonen og for
medlemsservice. Øvrige seksjoner har tilsvarende pågang. Vi har hatt ekstern
hjelp for å ta unna fornyelser som gjør at vi er à jour med alle som har betalt
det de skal.
O-02/2018

Orientering fra faglig ledergruppe ved Trond
Det er registrert 29 hendelser så langt i år hvorav 9 ulykker (4 SPG).
Det ser ut til å ha vært en noe negativ trend innen SPG der man har for små
marginer slik at hendelser oppstår og aggressiv flyging har ført til flere
varslinger til Politiet både fordi det har vært flydd for nære personer som var
ute og fordi man har trodd det har skjedd uhell. Politiet i Bergen rykker nå
ikke ut ved varsling om SPG uhell før disse er bekreftet.
I dag 18/4 fikk vi en henvendelse fra LT ang flygingen på Ulriken.
Internrevisjon er gjennomført for 2018 med et avvik – Sikkerhetssystemet
angir ikke at det skal innhentes tillatelse fra Politiet ifb med flyging ved
offentlige tilstelninger slik BSL D 4-7 para 6 angir.
Avvikene vi fikk under tilsyn fra Luftfartstilsynet har blitt lukket.

O-03/2018

Orientering fra NLF Ane
Ane orienterte fra møte i Luftsportstyret 12.februar

Sakene ble tatt til orientering.
Sak 5/2018

Godkjenning av mandat for HPS utdanningsutvalg
Mandatet ble gjennomgått og mindre endringer innført

Vedtak:

Godkjent

Sak 6/2018

Oppnevne leder for utdanningsutvalget
Vi har 3 interesserte.

Vedtak:

Styret ønsker at Johann Normann tar vervet som leder utdanningsutvalget
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Sak 7/2018

Godkjenne årsrapport for 2017
Liten endring angående Rikssenteret under økonomi, men ellers ok.

Vedtak:

Godkjent med endring

Sak 8/2018

Drift av Rikssenteret for 2018 – innspill fra anleggsutvalget
Utvalget annonseres fra NLF/HPS og utvalget gis tilgang til senterets
Facebookside. Det må gjøres en evaluering fra begge sider med formål å
skape kontinuitet om det anses vellykket. NLF kan søke etter daglig leder for
sommeren, fra skoleårets slutt til begynnelsen.

Vedtak:

Godkjent

Sak 9/2018

Skal flomsikring av Rikssenteret utredes?
Markus Först har gjort seksjonen oppmerksom på at NVE har midler for
flomsikring som kommunene kan søke om. Blir flomsikring godkjent kan
kommunen få inntil 80% av kostnaden dekket. Mulige tiltak må utredes for at
kommunen skal kunne få tilsagn om midler, estimert kostand er Kr 25.000,-

Vedtak:

Vi undersøker hva som allerede er gjort av kommunen av tekniske
utredninger før vi innhenter tilbud på eventuell undersøkelse.

Sak 10/2018 Ledelsens gjennomgang
Seksjonen skal gjennomføre ledelsens gjennomgang, men det er noe uklart
hvilken form denne skal ha.
Vedtak:

Det må avklares om det finnes en mal for dette som er i bruk i andre seksjoner

Sak 11/2018 Deltakelse på ESTC møte 09.06.18 i Nice
Det ble diskutert om seksjonen skal delta på årets møte, og hvem som skal
være vår representant.
Vedtak:

Det ble besluttet at leder for sikkerhetsutvalget Runar Halling deltar på vegne
av NLF/HPS.

D-05/2018

Invitere FLG til styremøtet 27/06/2018
Målet er å avklare forventninger seksjonen har til utvalgene og hvilke
forventninger utvalgene har til seksjonen.
Utvalgslederne presenterer sine tanker om stillingen og arbeidet som skal
gjøres. Hvilket arbeide skal prioriteres.
FS sender invitasjon for å sette av datoen til FLG og informerer at nærmere
agenda vil følge. Bjori lager et utkast til invitasjon.
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D-06/2018

Hvordan får vi til lokal oppfølging av elever utdannet andre steder i landet
Vi må få etablert kontakt mellom de klubber som utdanner elever som
kommer fra andre deler av landet og lokale klubber. Faglig leder kan med
fordel involveres i dette arbeidet.

D-07/2018

Er opplæring i bruk av flysteder og forhold til kontrollert luftrom med i SPG
opplæringen?
Oversendes FLG

D-08/2018

Hva er nødvendige/mulige tilpasninger for Folkehøyskolene
Tas neste styremøte

Sak 12/2018 Datoer for styremøter og andre møter i 2018
Styremøte 3 – avholdes onsdag 27.06.2018
Styremøte 4 – avholdes onsdag 15.08.2018
Styremøte 5 – avholdes fredag 26.10.2018
Styremøte 6 – avholdes onsdag 12.12.2018
Strategisamling – avholdes lørdag 27.10.2018 (+ evt. søndag 28.10.2018)
Møtet ble avsluttet kl. 20:30

Protokoll styremøte NLF/HPS 02/2018 - 18. april 2018

Side 4

