
 Agenda/Protokoll fra SU-møte # 4, 09.12.2022 kl. 1600 
 Sted: Møllergata 39 
 Tilstede: Jan Stenmoe (JS), Harald Kvande (HK), Anders Mæland (AM), Jan Einar Soltvedt  (JES) og 
 Tommy Bo�en Jensen (TBJ) 

 Eksterne: 

 Fraværende: 

 1.  Gjennomgang referat møte #3-2022 

 Referat godkjent 

 2.  Endringer SU’s sammensetning 

 a.  Jan Einar Soltvedt trer ut av SU e�er eget ønske og Tommy Bo�en Jensen trer inn og 
 overtar ansvaret for skjermflyging 

 3.  Status klubber 

 a.  Èn ny klubb: Lofoten og Vesterålens FSK 
 b.  HI-by�er 

 Følgende klubber har søkt og få� godkjent nye HI’er: 

 Klubb  Avtroppende HI  Ny HI 

 Gudvangen  Kris�an Moxnes  Odd Pedersen 

 Lofoten og Vesterålen  Nyoppre�et  Ørjan Nilsen (OT2) 

 SU takker avtroppende HI’er for jobben og ønsker de nye lykke �l. 

 4.  Orientering: European Skydiving Symposium 

 SU-leder orienterte fra European Skydiving Symposium 

 SU tok orienteringen �l e�erretning 

 5.  Materiell 

 a.  VSE infinty MARD typegodkjennes. 
 b.  MSJ har skrevet et notat om reparasjoner av fallskjermutstyr. Notatet sendes �l alle 

 MKer. 
 c.  I forbindelse med eksamensoppgaver på MK-kurs er det behov for noe utstyr. MSJ har 

 fullmakt �l å gjøre nødvendige innkjøp. 

 6.  Fagseminar 2023 



 Fagseminaret avholdes fra 15.00-17.30 lørdag 25. mars og 09.00-16.00 søndag 26. mars 

 7.  Elevutdanning, oppheng 

 SU har få� forespørsler rundt bruk av oppheng i elevutdanningen, leksjon 5: nødprosedyre. 
 I leksjonen står følgende krav: “  Alle elevene skal  i løpet av kurset overfor kursinstruktøren 
 demonstrere u�ørelse av nødprosedyre fra opphengt seletøy, med aktuelle hansker på.  “ 

 SU har gjort en liten undersøkelse blant HIene, og det er flere klubber som ikke beny�er oppheng. SU 
 er av den oppfatning at oppheng er ny�g, og at �den som brukes gir verdi for eleven. 

 Det er ingen endringer i leksjon 5: nødprosedyre, så kravet om bruk av oppheng består og vil bli fulgt 
 opp av SU. 

 8.  Eventuelt 

 Spørsmål kny�et �l språk ved sentrale kurs: 
 På sentrale kurs er norsk det primære språket. På noen kurs kan det forekomme pensum på engelsk 
 og engelskspråklige eksaminatorer. 
 Det forventes at alle deltagere på alle sentrale kurs forstår norsk muntlig og skri�lig så godt at man 
 kan følge undervisningen og �legne seg pensum. 

 Muntlig deltagelse og oppgaver som f.eks I1-oppgaver kan gjøres på et skandinavisk språk eller 
 engelsk. 

 Harald Kvande 
 Referent 


