Protokoll HP NLF styremøte
Møte 04/17
Avholdt 26. april 2017
Møtet startet kl. 17:30
Deltakere:
Styret:

Ane Pedersen, Styreleder
Frode Graff, Nestleder
Brynhild Jorid Rotvold, Styremedlem (Skype)
Erland Åmot, Styremedlem (Skype)
Elisabeth Bye, Styremedlem/ungdomsrepresentant (Skype)

Seksjonen:

Trond Nilsen, Fagsjef

Ikke tilstede:

Erik Skarbøvik, Styremedlem

Sak 019/2017 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte
Vedtak:

Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent.

Sak 020/2017 Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra styremøte 1
Protokollen for styremøte 3 ble gjennomgått
Vedtak:

Godkjent.

Orienteringssaker
O-01/2017

Orienteringssaker, administrasjon ved Trond
Det ser ut til at en noe tettere oppfølging av medlemmene gir uttelling selv
om det er en god del støy rundt flyttingen av forsikringen. Det er denne uke
sendt ut purring på manglende betaling av medlemskap til 427 medlemmer og
til 303 medlemmer som ikke har fornyet lisens, men som har gyldig
medlemskap. Vi har i år 285 flere betalte kontingenter enn på samme tid i fjor
uten at den totale medlemsmassen er nevneverdig større.
FS har i dag vært på kort innføring i NIFs nye system Idrettskurs. Mal for
instruktørkurs/seminar vil bli opprettet i løpet av noen dager og deretter for
PG nybegynner. Når dette er på plass vil klubbene kunne bruke denne malen
slik at kurs kan opprettes der. Systemet kan da håndtere påmelding, etter
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hvert betaling, rapportering til NLF og lisens. Det vil kunne holde oversikt over
hver enkelt utøvers kompetanse.
Vi har mottatt 31 av 48 klubbrevisjoner og må purre de manglende.
O-02/2017

Orientering fra faglig ledergruppe ved Trond
Det blir instruktørkurs 4-7 mai og instruktørseminar 6+7 mai på Voss med hhv
8 og 19 deltakere.
Vi er nå oppe i 44 registrerte hendelser, hvorav 6 er luftromsbrudd på
Sundvollen 23/4.
Revisjonen av Sikkerhetssystemet nærmer seg ferdig. Planen er å sende det til
Luftfartstilsynet i uke 19.

O-03/2017

Orientering fra NLF ved Ane
Ane orienterte fra NLFs siste styremøte.
For detaljer se protokoll fra Luftsportsstyrets møte 2017 04
(http://nlf.no/info/protokoller)

Sakene ble tatt til orientering.
Sak 21/2017 Hvordan skal styret jobbe
(Gjennomgang av delegasjonsreglementet og møteregler)
Ane gikk igjennom delegasjonsreglementet. Seksjonen må opprette et
arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget skal primært forberede saker for seksjonsstyret.
Vedtak:

Arbeidsutvalget i HPS seksjonen består av Trond, Frode og Ane

Sak 22/2017 Rikssenteret sesongen 2017
Vi trenger en anleggskomite for å hjelpe til med daglig drift av Rikssenteret og
se på muligheten for fremtiden.
Veien opp er nok ikke kjørbar før rundt 17.mai. Senteret vil bli rengjort i
ganske nær fremtid og kan deretter åpnes på relativt kort varsel. (Vannet må
settes på)
Vi har en mulig kandidat til å bo på senteret som kan stå for litt daglig drift en
periode av året. Jetta klubben bør om mulig involveres i sterkere grad og
gjerne bruke senteret som sitt klubbhus.
Prislister må oppdateres og postes på nett. Renseanlegg må inspiseres før
åpning.
FS sjekker om Jetta kan klare å montere en Holfuy stasjon på Vole og evt bidra
med en del daglig jobb på senteret.
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Det er ønskelig med medlemmer som kunne tenke seg å hjelpe til med daglig
drift av senteret i perioder mot å bo der gratis eventuelt.
Vi lager et enkelt reservasjonsskjema på Google sheets.
Vedtak:

Vi skal danne et anleggsutvalg som ser på fremtiden til Rikssenteret.

Sak 23/2017 Ungdomsuka 2017
Elisabeth og Trond etablerer kontakt for å starte planlegging og sette dato for
arrangementet. Vi sjekker mulighet for støtte fra NLF/andre?
FS sender en medlemsliste over ungdom og juniorer til Elisabeth med klubb,
alder, mail, telefon.
Vedtak:

Ingen vedtak

Sak 24/2017 Plan for styremøter 2017
Styremøte 5 2017 – onsdag 31.mai Telefon
Styremøte 6 2017 – onsdag 21.juni
Styremøte 7 2017 – onsdag 16 august
Styremøte 8 2017 – onsdag 18 oktober
Styremøte 9 2017 og Strategisamling – 8 til 10 desember
Møtet ble avsluttet kl. 20:17
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