Protokoll NLF/HPS styremøte
Møte 03/18
Avholdt 27. juni 2018
Møtet startet kl. 17:00
Deltakere:
Styret:

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

Seksjonen:

Trond Nilsen, fagsjef

Ikke tilstede: Erland Åmot, Styremedlem

Sak 01/2018 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte
En sak om landing i Vågå ble lagt til – sak 14/2018
Vedtak:

Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent med tillegget.

Sak 02/2018 Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra styremøte 2
Godkjenning av KK reglement legges som egen sak for fremtidig styremøte.
Strategiprotokollen må fortsatt oppdateres.
Vedtak:

Godkjent, med merknader

Orienteringssaker
O-01/2018

Orienteringssaker, administrasjon ved Trond
Se eget vedlegg

O-02/2018

Orientering fra faglig ledergruppe ved Trond
Se eget vedlegg
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O-03/2018

Orientering fra NLF ved Ane
Ane orienterte fra møte i Luftsportstyret 25.juni 2018

O-04/2018

Orientering fra Ungdomskomiteen/NLF ved Elisabeth
Elisabeth orienterte fra ungdomskomiteen/NLF. Har vært avholdt
bildekonkurranse og quizer i NLFs ungdomsutvalg.
Vi søker etter flere unge som kan tenke seg å jobbe med
ungdomsarrangementer innen NLF/HPS – vi annonserer og prøver å sy
sammen en gruppe på 5 som er representativ for seksjonens grener og
geografisk.

Sakene ble tatt til etterretning.
Sak 12/2018 Transport-tilbud på Rikssenteret i Vågå
Det er et ønske fra brukerne av senteret og anleggsutvalget at senteret
disponerer bil for transport til start slik man hadde tidligere.
Styret ønsker at man utreder nærmere muligheten for en bedre dekning via
Vågå taxi. Dette fungerer f.eks. i Aurland med Aurland taxi i forbindelse med
kursing der.
Vedtak:

Erik kommuniserer med Kåre Georg og sjekker ut om man kan få en bedre
ordning med Vågå taxi.

Sak 13/2018 GDPR nye personvernregler – Oppdatering hvordan disse berører HPSseksjonen ved Trond
GDPR i forbindelse med Min Idrett håndteres av NIF IT. Vi må fortsatt få
avklart om det er ok å ha obligatorisk logging av PPG og tandem i Flightlog,
samt om vi kan fortsette å bruke Dropbox eller tilsvarende for arbeidet innen
faglige grupper. Det blir en gjennomgang av alle seksjoner og hvordan NLF
overholder GDPR etter ferien.
Vedtak:

Informasjonen er tatt til etterretning.

Sak 14/2018 Landing i Bøverdalen - Rikssenteret i Vågå
Det viser seg at gårdbrukeren som har det største jordet i Bøverdalen har
bestemt seg for at han ikke ønsker at noen lander der. Han har et ønske om at
‘noen høyere opp i systemet’ tar kontakt. Det er uvisst om det vil komme et
ønske om kompensasjon, men det må avklares om seksjonen eventuelt skal
tilby seg å betale slik kompensasjon. Normalt er det lokal klubb som har slike
avtaler, men denne er delvis knyttet til Rikssenteret da man ofte bor der når
det flys i Bøverdalen.
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Vedtak:

Det bør sjekkes hvor mye det faktisk landes hos denne gårdbrukeren. Vi
orienterer om at det ikke skal landes der inntil saken er avklart med bonden.

Sak 15/2018 Godkjenning av KK reglementene
Reglement for KKPG akro må revideres av KKPG akro og så legges frem for FLG
for godkjenning, når godkjent av FLG skal det oversendes styret for endelig
godkjenning.
Reglement for KKHG er det kommet kommentarer til fra Bjørn Hammer
KKSPG sitt reglement må godkjennes i sin helhet.
Vedtak:

KK-ene har frem til 15/8 for til å gå igjennom sine reglement slik at de er
oppdatert når det gjelder anti-doping og eventuelt andre forhold. Deretter
skal de gjennomgås og godkjennes av FLG før endelig godkjenning gjøres av
styret.

D-08/2018

Invitasjon og agenda styremøte 4 med faglig ledergruppe
Forslag fra Bjori ble gjennomgått. Det ble lagt til et punkt for bemanning av
utvalgene. Det er per i dag kun regelverksutvalget som er fulltallig. Et punkt
med gjennomgang av seksjonens Flightplan ble også til samt at mail fra
Vebjørn Karlsen om Flight Safety tas opp.
Ane inviterer FLG på vegne av styret

D-09/2018

Flight safety, ref mail fra Vebjørn
Mailen tas med til møtet med FLG 15/8 – dette er en typisk oppgave for
eksisterende utvalg.

Sak 16/2018 Datoer for styremøter og andre møter i 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. 19:50
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