Protokoll NLF/HPS styremøte
Møte 05/17
Avholdt 27. september 2017
Møtet startet kl. 17:00
Deltakere:
Styret:

Ane Pedersen, Styreleder
Frode Graff, Nestleder
Brynhild Jorid Rotvold, Styremedlem
Erland Åmot, Styremedlem

Seksjonen:

Trond Nilsen, Fagsjef

Luftsportstyret:

Rolf Liland – møtte 17:30

Ikke tilstede:

Erik Skarbøvik
Elisabeth Bye, Styremedlem/ungdomsrepresentant

Sak 025/2017 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte
3 saker ble lagt til agendaen, 32, 33 og 34
Vedtak:

Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent.

Sak 026/2017 Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra styremøte 4
Protokollen for styremøte 4 ble gjennomgått.
Vedtak:

Godkjent.

Orienteringssaker
O-01/2017

Orienteringssaker, administrasjon ved Trond
Vi har en liten økning i medlemsmassen sammenlignet med utgangen av
august 2016 fra 2259 til 2422 personer – 2075 har betalt kontingent. Antall
gyldige lisenser er 2352. Antall betalende medlemmer uten gyldig lisens er
222.
Vi mangler fortsatt 11 klubbrevisjoner. Med unntak av OOHG og LOVE er det
ingen kursaktivitet i øvrige klubber. LOVE har frist til 2/10, OOHG er slått
sammen med Lier Hgk og det råder litt vil om hvem som har ansvaret.
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Vi har et mål om å få klubbene operative på NIFs app idrettskurs i løpet av
høsten noe som vil lette overgang til nytt medlemssystem.
Gikk igjennom regnskap per august
O-02/2017

Orientering fra faglig ledergruppe ved Trond
Instruktørkurs og -seminar vil bli avholdt i Drammen hhv 19-22 og 21-22
oktober. Det er så langt 12 påmeldte til kurs og 14 til seminar.
Det er 42 instruktører som vil bli satt ned til PHI om de ikke kommer på
seminar i høst eller søker om utsettelse (av 239 med gyldig lisens)
Det er 62 som vil behøve seminar i 2018 som er mer enn hva vi normalt har
kapasitet til.
Vi er oppe i 169 registrerte hendelser hvorav vi mangler rapport på 14 (hhv 97
i 2015 og 116 i 2016)
Vi hadde en hendelse 10/9 der den skadede manglet lisens og det var en
hendelse 25/9 med speedglider der den skadede ikke er medlem lengre,
tidligere fallskjermhopper.
Revisjonen av nytt sikkerhetssystem ligger fortsatt til godkjenning hos LT men
vi har fått indikasjoner på at de er relativt fornøyde.

O-03/2017

Orientering fra NLF ved Ane og Trond
Trond orienterte fra Luftsportstyrets møte på Starmoen der han var
observatør for HPS.
Sak 040/17 – Ressurspool for granskning av luftsportulykker. HPS har meldt
inn 9 kandidater fra Agder i sør til Nordland i nord.
Sak 041/17 – Koordinator for internasjonale aktiviteter er Bjørn Egenberg som
er motorflyver, hans oppgave blir å være bindeledd mellom styret og
forbundets tillitsvalgte i internasjonale verv.
Ane orienterte fra NLFs siste styremøte 25/09/2017
Luftsportanlegg på Krokstad, Sørum – Rolf orienterte – Man vil utrede
muligheten for å anlegge en skolebakke for HG/PG. I tillegg vil det egne seg
for PPG samt PG og HG kursing med opptrekk/oppslep.
For detaljer se protokoll fra Luftsportsstyrets møte 2017 05+6
(http://nlf.no/info/protokoller)

Sakene ble tatt til orientering.
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Sak 27/2017 Rikssenteret sesongen 2018
Styret ser på to mulige alternativer for drift av senteret i 2018.
Alternativ 1: Sette ut ansvaret for den operative driften til en lokal aktør.
Alternativ 2: Opprette et anleggsutvalg som organiserer den operative driften.
Her har vi 4 interesserte fra både HG og PG som bruker senteret aktivt i dag
Styret diskuterte de forskjellige alternativene, men trenger mer informasjon
om alternativ 1 for å kunne gjøre en beslutning.
Det må bla. avklares om alternativ 1 kan medføre konsekvenser for tidligere
tildelt tilskudd, samt liste opp hvilke krav NLF stiller for en eventuell avtale.
Det kan også vurderes om det er interesse for å kombinere de 2 alternativene.
Olav inviteres til neste styremøte før endelig avklaring kan finne sted.
Vedtak:

Saken utredes videre og tas opp igjen på neste styremøte

Sak 28/2017 Antidoping
Iflg. NLFs antidopingplan som nå er godkjent av Antidoping Norge, skal alle
medlemmer og varamedlemmer av seksjonsstyrene ha gjennomført Ren utøver,
ha god kjennskap til NLFs antidopingplan og beredskapsplan og ha det
overordnede ansvaret for at antidopingplanen følges opp i seksjonens aktiviteter
og konkurranser.
TN Informerer sportslig støtteapparat (KKer) om antidoping i forbindelse med
konkurranser og at de må oppdatere konkurransereglement.
TN kontakter klubbene og sjekker hva som er gjort med informasjonen som er
sendt, om styrene har gjennomgått Ren utøver, og anbefale at det tas opp på
neste årsmøte om klubben skal bli Rent Idrettslag.

Vedtak:

Ingen vedtak

Sak 29/2017 Hederstegn 2017
Forslag 1 tildeles ikke
Forslag 2 tildeles
Forslag 3 forslag på NLFs gullnål sendes videre til Luftsportstyret ihht statutter.
Forslag 4 tildeles ikke
Forslag 5 tildeles
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Sak 30/2017 Bemanning av utvalg
Vi er ikke fullbemannet. Vi trenger en leder for utdanning og medlem på
sikkerhet.
Det ble diskutert hvordan organisasjonen er bygd opp med Faglig ledergruppe og
antall deltakere i de forskjellige utvalgene. Styret ønsker at faglig ledergruppe blir
bemannet ihht sikkerhetssystemet. Videre ble det diskutert hvilken kompetanse
det er behov for. Burde sammensetningen være annerledes enn den er i dag med
tanke på at de tre grenene i seksjonen er så forskjellige? Er vi dekket godt nok? Vi
må prioritere å få inn en utdanningsansvarlig.

Vedtak:

TN skriver forslag til mandat for utdanningsansvarlig, og vi søker så etter
kandidater til stillingen.

Sak 31/2017 Godkjenning av sikkerhetssystem – avklaring av roller
Rolf Liland orienterte om delegasjon av myndighet, utvalg og komiteer generelt.
Ansvar for revisjon av sikkerhetssystemet er delegert til FLG (jf HPS sitt
sikkerhetssystem, men skal på høring til seksjonsstyret før det sendes til
godkjenning hos LT. Det ble diskutert om seksjonsstyret bør være mer involvert i
endringer i kapittel 1 og 2 i sikkerhetssystemet.

Vedtak:

Ingen vedtak

Sak 32/2017 CIMA deltagelse fra NLF/HPS
Alf Nipe ønsker å delta på CIMA møte i år, dette er det budsjettert med.
Styret diskuterte om dette er noe som kan prioriteres hvert år i stedet for
annet hvert år slik som budsjettert. Siden det ikke er noe aktivitet i KKPPG
ønsker styret å se hva KKPPG har arbeidet med det siste året før vi gjør en
vurdering for neste år.
TN informerer Alf og sender «Retningslinjer for internasjonale
representanter» samt minner om at det må skrives en rapport.
Vedtak:

Godkjennes

Sak 33/2017 Kongepokal
Seksjonen skal i 2018 utdele Kongepokal i forbindelse med avvikling av
Norgesmesterskap.
Vedtak:

Kongepokalen for 2018 skal utdeles til HG som primærgren og PG som
sekundærgren. Tonny Karlsen er valgt som jurymedlem i Kongepokaljuryen
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Sak 34/2017 NM uka 2018
Det skal avholdes NM uke for luftsport i Stavanger uke 34 eller 35 i 2018.
Seksjonen sender innspill på mulige grener som kan avholde NM til
generalsekretæren innen 1/11. Mest aktuelt er kanskje PPG og PG Akro.
Vedtak:

TN sender mail til KK lederne med informasjon om NM uka, og ber om
tilbakemelding på om det er aktuelt å avholde NM for noen av grenene våre
der samt sjekker med Jæren HPK om mulighetene for et sentrumsnært
arrangement.

Sak 35/2017 Plan for styremøter 2017
Styremøte 6 2017 og Strategisamling – 8 til 10 desember
Møtet ble avsluttet kl. 22:25
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