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Protokoll styremøte 5 2019 
 
 

Avholdt 18. september 2019 i Møllergata 39, Oslo  
Møtet startet kl. 17:17  
  

Deltakere:  

  

Styret:   Jon Erik Staurset, Leder 
Hildegunn Pettersen, Styremedlem  

Ragna Breines, Styremedlem (Skype) 

Brynhild Jorid Rotvold, Nestleder (Telefon) 

 

Administrasjonen:  Trond Nilsen, fagsjef  
  

Ikke til stede: Frode Graff, Styremedlem 
Erland Åmot, Styremedlem 
Job Nestor Bahner, Varamedlem/ungdomsrepresentant 

 
 
Sak 01/2019 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte 

 
Seksjonen trenger tilbakemelding på om man kommer eller 
ikke. 

Vedtak:  Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent 

Sak 02/2019 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøte 4 2019  

Protokoll fra Styremøte 4 ble gjennomgått og godkjent. 

Vedtak:  Protokollen ble godkjent 

Faste orienteringssaker 

O-01/2019 Orientering fra administrasjonen ved Trond 

Se eget vedlegg 

O-02/2019 Orientering fra faglig ledergruppe ved Brynhild Jorid 

Se eget vedlegg 

O-03/2019 Orientering fra NLF ved Brynhild 

Se protokoll fra møte i Luftsportstyret 02.09.2019 

http://nlf.no/sites/default/files/nlfinfo/dokument/protokoll_luftsportstyrets_mote_2019_05_-utkast.pdf
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O-04/2019 Orientering fra ungdomsutvalget ved Job 

Ikke tilstede, orientering utsettes. Ungdomsuke på Vangen i Hemsedal avlyst 
på grunn av lite påmelding. 

Orienteringsakene ble tatt til orientering 

Sak 021/2019 Seksjonens hjemmeside 

Protokoller må komme ut raskere, signeres elektronisk slik at det blir mulig. 
Det er snakk om å oppdatere NLFs hjemmesider så vi venter med å gjøre en 
større jobb til dette er avklart. FS sjekker med Jon Gunnar Wold om planen for 
dette. 
Hjemmesiden bør inneholde en presentasjon av styret og andre tillitsvalgte. 
En mulighet er at seksjonen har egen webdesigner. 

Vedtak:  Styret kommer med innspill på hvordan seksjonens web-side skal brukes i 
fremtiden. JES sender ut en arbeidsoppgave. 

Sak 022/2019 Opprettelse av KU for merkelanding 

Vi sender epost til medlemmer for å lodde stemningen for deltakelse i 
merkelandingskonkurranser, om den er positiv må man finne medlemmer 
som er villig til å sitte i et konkurranseutvalg. Den bør inneholde info om hva 
jobben i et utvalg består i. 

Vedtak:  FS kladder en epost og sirkulerer til styret for godkjenning. 

Sak 023/2019 Forsikringer 2020 

Tilbud fra If og AGS gjennomgått, styret ønsker 

Vedtak:  FS går tilbake til IF og ber om nytt tilbud med grunnforsikring tilsvarende 
dagens med mulig utvidelse for reiseforsikring + SAR. 

Sak 024/2019 Ny representant til CIMA 

Vi hører med de som flyr paramotor om noen vil overta stafettpinnen. 

Vedtak:  FS lager epost til de som driver paramotor og sjekker om noen vil stille som 
delegat. 

Sak 025/2019 Nye ledere sikkerhets- og regelverksutvalgene 

Arvtagere ikke formalisert. Kandidater er forespurt, men endelig svar er ikke 
mottatt. FS formulerer regelendring der det ikke er automatikk i at 
utvalgsledere sitter i FLG, men at andre medlemmer i utvalget kan sitte i FLG. 

Vedtak:  FS leverer regelendringsforslag slik at styret kan innsette et midlertidig FLG til 
spørsmålet om kandidater som utvalgsledere er avgjort. 
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Sak 026/2019 Opplæring i nye systemer 

Det er laget oversikt over hva det bør gis opplæring i. Denne sirkuleres i styret.  

Vedtak:  Skriv til klubbene sendes klubbene inneværende uke. 

Sak 027/2019 Høstens instruktørkurs og -seminar 

FS lager et skriv om avlysning av årets instruktørkurs- og seminar. Krefter 
settes inn på å få på plass fagpersoner i FLG som kan bidra med fremtidige 
kurs. 

Vedtak:  Høstens kurs og seminar avlyses. 

Diskusjonssaker 

D-4/2019 Referat fra møtet 1/8 
 
JES ferdigstiller referat fra møtet som legges i portalen. 

Møtet ble avsluttet 20:17 

 

Datoer for styremøter og andre møter i 2019  

Styremøte 6   Fredag 6.desember 2019  
Strategisamling  Lørdag 07.12.2019 og Søndag 08.12.2019) 
 


