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Protokoll NLF/HPS styremøte  

 

  

Møte 05/18  
  

Avholdt 12. desember 2018 i Møllergata 39, Oslo  
Møtet startet kl. 17:30  

  

Deltakere:  

  

Styret:   Ane Pedersen, Styreleder   

Brynhild Jorid Rotvold  

Frode Graff, Nestleder  

  

Administrasjonen:  Trond Nilsen, fagsjef  

  

Ikke til stede:   Erland Åmot, Styremedlem  

Erik Skarbøvik, Styremedlem  

Job Nestor Bahner, Varamedlem/ungdomsrepresentant  

  

  

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

Vedtak:  Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent med tillegget om protokoller fra 

telefonmøter og endret nummerering på diskusjonssaker. Det innføres at 

godkjente protokoller skal signeres av to personer som var tilstede på møtet 

før det distribueres på nett, i henhold til delegasjonsreglementet punkt 3.4  

Sak 02/2018 Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra styremøte 4 og 

strategisamling samt 2 ekstraordinære styremøter på telefon  

Protokoll fra Styremøte 4 ble gjennomgått.  

Protokoll fra Strategisamling 2018 ble gjennomgått.  

Protokoll fra Ekstraordinære Styremøter på telefon ble gjennomgått.  

Vedtak:  Godkjent  

Orienteringssaker  

O-01/2018  Orienteringssaker, administrasjon ved Trond  
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Se eget vedlegg   

O-02/2018  Orientering fra faglig ledergruppe ved Brynhild  

Se eget vedlegg  

O-03/2018  Orientering fra NLF ved Frode  

Frode orienterte fra møtet i Luftsportstyret 23.november 2018   

O-04/2018  Orientering fra Ungdomskomiteen/NLF ved Job  

Utgikk da Job ikke deltok på møtet.  

Orienteringssakene ble tatt til etterretning  

Sak 21/2018 Intro til bruk av styreportal  

FS gjennomgikk den nyopprettede styreportalen som er tatt i bruk for 

utveksling og arkivering av styrerelatert dokumentasjon.  

Vedtak:  Ingen vedtak   

Sak 22/2018 NLF Handlings- og Utviklingsplan (Langtidsplan)  

Langtidsplanen ble gjennomgått.  

Vedtak:  Ingen forslag til endringer  

Sak 23/2018 HPS Handlings- og Utviklingsplan (Langtidsplan)  

Planen gjennomgås i detalj av styret frem mot neste styremøte. Frode lager et 

forslag til nytt avsnitt 3. Anlegg  

Vedtak:  Ingen vedtak  

Sak 24/2018 Langtidsbudsjett 2019-2021  

Budsjettpostene ble gjennomgått. Ane lager et forslag til budsjett for perioden 

2019-2021 som behandles på neste styremøte.  

Vedtak:  Ingen vedtak  

Sak 25/2018 Forslag fra OPK – Innkjøp av værstasjoner  

Forslaget ble gjennomgått og diskutert. Selv om det kan finnes rom i 

budsjettet mener styret at kostnaden er for høy og at en beslutning om å 

bruke midlene våre på en slik måte bør tas av årsmøtet.  

Vedtak:  Forslaget tas med på agendaen for innkomne saker på seksjonsmøtet.  

http://nlf.no/info/protokoller
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Sak 26/2018 Trygge unge piloter  

Brev fra Bygland LSK, søknaden skiller seg ikke nevneverdig fra forrige søknad.  

Vedtak:  Styret opprettholder sin innstilling fra forrige styremøte  

Sak 27/2018 Hederstegn  

 Styret behandlet innkommet forslag  

Vedtak:  Foreslått hederstegn tildeles.  

D-010/2018  Rikssenteret  

Intet nytt siden siste møte  

D-013/2018  Klubbveileder  

Brynhild foreslår å utvikle seksjons nettsider i stedet for å lage et nytt separat 

dokument slik at disse gir ønsket informasjon. Resten av styret var enige.  

D-014/2018  
SPG styringsgruppe – tidsavgrenset eller permanent? Denne 

diskusjonssaken blir en sak på neste styremøte.  

D-015/2018  Utnevning av utvalgsledere  

Forslag: Ved valg av nytt styre bør utvalgsledere evalueres og eventuelt 

fornyes/erstattes etter mal fra NLFs delegasjonsreglement. Tilsettes for 2 år 

av gangen, med mulighet for å forlenge ytterligere 2 år.  

D-016/2018  Valgkomité  

Videreføres  som sak til neste styremøte  

D-017/2018  Godtgjørelse FLG og utdanningsutvalget ved instruktørkurs og -seminar  

Etablert praksis videreføres inntil videre og saken oversendes FLG for 

uttalelse.  

D-018/2018  Materialutvalg – er det behov for et materialutvalg i HPS-seksjonen  

Videreføres til senere styremøte  

Sak 28/2018 Datoer for styremøter og andre møter i 2019  

Styremøte 1 – Onsdag 6.februar 2019  Styremøte 

2 – Fredag 5.april 2019 - Sola   

Seksjonsmøte – Lørdag 6.april 2019 – Sola   

Fagmøte – Søndag 7.april 2019 – Sola   

Styremøte 3 – Forslag: Tirsdag 8.mai 2019   

Strategisamling – Forslag: Avholdes lørdag 06.12.2019 og søndag 07.12.2019)   
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Møtet ble avsluttet kl. 22:45  


