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Protokoll styremøte 2 2020 
 
 

Avholdt 19. mai 2020 på Teams 

Møtet startet kl. 17:10  
  

Deltakere:  

  

Styret:   Jon Erik Staurset, Leder 
Brynhild Jorid Rotvold, Nestleder 

Frode Graff, Styremedlem 

Hildegunn Pettersen, Styremedlem 

Ragna Breines, Varamedlem 

 

Administrasjonen:  Trond Nilsen, fagsjef  
  

Ikke til stede: Erland Åmot, Styremedlem 
  Job Nestor Bahner, Styremedlem 

 

 
Sak 01/2020 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte 

Agenda og saksdokumenter ble lagt ut for sent. 

Vedtak:  Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent 

Sak 02/2020 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøte 1 2020  

Vedtak:  Godkjent 

Faste orienteringssaker 

O-01/2020 Orientering fra administrasjonen ved Trond 

Per 19.mai 2020 har seksjonen 2 639 medlemmer – 2 131 har betalt 
kontingent (2 117 i aktive kategorier) 
1 915 har betalt per forsikring per 19/05. De som har betalt kontingent, men 
ikke forsikring vil få et varsel. Det er solgt 354 reiseforsikringer. 
1 700 medlemmer har per 19/05 gyldig elev- eller flygebevis.  Seksjonen har 
410 gyldige SPG bevis, 1 344 PG bevis og 160 SP bevis – totalt 1 915 gyldige 
bevis. 

Arbeidet med rehabilitering av Rikssenteret er i full gang, forventet ferdigstilt 
midten av juni. 
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O-02/2020 Orientering fra faglig ledergruppe ved Trond 

1 av de som fløy ulovlig oppvisning PPG i Lysebotn sept/19 har klaget og 
klagen ble oversendt det nylig gjenopprettede appellutvalget i NLF for 
behandling. 

Utvalget kom til at saken var for sent behandlet og at starttid for sanksjonen 
burde vært maksimalt 8 uker etter hendelsen, dvs. 2.november 2019.  6 
måneders inndragelse av PPG bevis løp da til 2/5. 

Revisjon av HPS utdanningsprogrammer løper og er i rute for PG – første 
utkast er beregnet ferdig 1/6. Tor-Erik og Lene Stranna jobber med dette. 
Arne Rydning har jobbet med SPG og det er lagt inn en del notater i utvalgets 
Teams kanal. 

Fristen for å gjennomføre holdningsprogrammet for SPG utløp 14.mai – per i 
dag har 285 personer fått bestått og har et bevis som utløper 31.12.2020. 125 
personer har SPG bevis gyldig til 31.12.2020, men har enten ikke gjennomført 
eller har ikke bestått. 15 personer har gjennomført, men ikke fornyet bevis for 
2020.  De som har bevis ut 2020 og ikke har gjennomført samt de som har 
utløpt bevis, men har gjennomført har fått e-post om dette. 

O-03/2020 Orientering fra NLF ved Jon Erik 

Utgår – ingen møter i NLF siden sist 

Sak 07/2020 Værstasjoner – søknader og utbetalinger 

2 søknader er mottatt, fra Bergen HPK og Jæren HPK. Søknaden fra Bergen 
tilfredsstiller egentlig ikke kriteriene som er satt da stasjonene var bestilt får 
seksjonsmøtet – innvilges siden det er godt rom i budsjettet og siden de er 
montert etter seksjonsmøtet. 

Vedtak:  Begge søknadene innvilges 
 
Diskusjonssaker 

D-1/2020 Gjennomgang av Flightplan 

D-2/2020 Informasjon ut fra seksjonen 

Styret orienteres før publikasjoner gjøres fra fagutvalg eller faglig ledergruppe 

D-3/2020 Retningslinjer for bruk av bilder 

Tillatelse innhentes per bilde og per gang det skal benyttes 

D-4/2020 Rikssenteret – bruk av kommersielle firmaer til arrangementer – leie av 
senteret 
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Brukere betaler for bruk etter senterets satser for dagbesøk/overnatting 
Vi utarbeider smittevernsregler, leietager må stille med 
arrangementsansvarlig som også er smittevernsansvarlig 
Ellers tas ingen betaling for bruken av senteret. 

D-5/2020 Økonomisk støtte til arrangementer for å tilfredsstille smittevernskrav 

Det er rom i budsjettet for å ‘sponse’ arrangementer på Rikssenteret 

D-6/2020 Videre arbeide med revisjon av sikkerhetssystemet – styrets del 

Utkast skal være ferdig til neste styremøte 

Møtet ble avsluttet 20:10 

 

Datoer for styremøter og andre møter i 2020  

Styremøte 3   Mandag 24.august 2020 
Styremøte 4   Onsdag 21.oktober 2020  
Styremøte 5  Fredag 13.november 2020 

Strategisamling  Lørdag 14.11.2020 og Søndag 15.11.2020 
 


