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Protokoll styremøte 1 2021 
 
 

Avholdt 28. januar 2021 på Teams 

Møtet startet kl. 17:05  
  

Deltakere:  

  

Styret:   Jon Erik Staurset, Leder 
Brynhild Jorid Rotvold, Nestleder 

Frode Graff, Styremedlem 

Ragna Breines, Varamedlem 

 

Ikke til stede: Erland Åmot, Styremedlem 

Hildegunn Pettersen, Styremedlem 

Job Nestor Bahner, Styremedlem 

 

Administrasjonen:  Trond Nilsen, fagsjef  
  

 

Sak 01/2020 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte 

Vedtak:  Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent 
 
Sak 02/2020 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøte 5 2020  

Gjennomgått 

Vedtak:  Godkjent med endringer 

Faste orienteringssaker 

O-01/2020 Orientering fra administrasjonen ved Trond 

Se eget dokument 

O-02/2020 Orientering fra faglig ledergruppe ved Trond 

Se eget dokument 

O-03/2020 Orientering fra NLF ved Jon Erik 

Jon Erik orienterte fra siste møte i Luftsportsstyret. Protokoll fra dette møtet 
finnes her: http://nlf.no/info/protokoller 

 

http://nlf.no/info/protokoller
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Sak 01/2021 Fri Flukt – Veien videre 

JR kom med forslag om at innlegg kan premieres evt. det kan kompensere for 
artikler. Vi har fått innspill fra et medlem som kan tenke seg å bidra. JES tar 
kontakt og ser om vi kan få fart på utgivelsene. 

Vedtak:  Det 
 
Sak 02/2021 Strategisamling 2021 

Forslag om strategisamling i Vågå for styret og FU/FLG i mai/juni? 
Vi setter opp et møte i seksjons arbeidsgruppe i mars for å planlegge 
samlingen. 

Vedtak:  Seksjonen satser på samle styret/FU/FLG i Vågå i 1.halvår. 
 
Sak 03/2021 Instruktørseminar våren 2021 

FLG foreslår at seminar kjøres elektronisk i vår. 

Vedtak:  Bifalles 

 
Sak 04/2021 Rikssenteret 2021 – Daglig leder 2021 

Behov for en del vedlikehold før neste sesong. Gulv bør primes og så bør det 
legges et dekke. FS diskuterer med Tessand. Evt. skillevegger ned for å lage litt 
inndeling. Liste tilsendt fra Tone Erdal gjennomgås ifb. befaring. 
Fungerer Vipps-butikken? FS sjekker. FS utlyser daglig leder for sommeren. 

Vedtak:  FS følger opp med utlysning. 

Sak 05/2021 Ny lærebok – oppdatere eller oversette 

Gjennomgang av anbefaling fra FU 

Vedtak:  Anbefalingen om å oversette støttes 
 

 

Diskusjonssaker 

D-1/2021 Ungdomsrepresentant 

Martin orienterte litt. Vi forsøker å opprette et ungdomsutvalg som kan jobbe 
med aktiviteter for ungdom og eventuelt rekruttering. Martin lager utkast til 
en invitasjon. 
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D-2/2021 Konkurranseutvalgene 

KUene forventes lever en årsrapport. Ragna lager en mal for standard 
årsrapport og budsjettsøknad. I år må de levere budsjettønsker for 
kommende tingperiode. 
KKPGXC holder på å ta ut landslag. 

D-3/2021 Registrering av flyplasser i en flyplassoversikt 

Begrenset aktualitet for seksjonen – FS kladder en forespørsel til klubbene for 
å høre om noen sliter med å beholde flystedene sine, FG ser over før den 
distribueres. Følger opp mot liste fra anleggsutvalget ved behov. 

D-4/2021 Reservere buss og senter til HG uke – uke 25 – sponsing 

Styret har fått forespørsel om å reservere senteret til en HG samling i uke 25. 
Det er ok at de får disponere senteret, men må betale vanlige satser for bruk 
av senter og bil slik alle andre gjør ved slike arrangement. 

 

Møtet ble avsluttet 19:55 

 

Datoer for styremøter og andre møter i 2021  

Strategisamling  Foreløpig utsatt – dato bestemmes senere 
Styremøte 2 torsdag 18. mars 2021 
Styremøte 3 onsdag 19. mai 2021 
Styremøte 4 torsdag 26. august 2021 
Styremøte 5 fredag 15. oktober 2021 
Seksjonsmøte lørdag 16. oktober 2021 
Luftsportsting lørdag 16. oktober 2021 
Ledermøte HPS søndag 17. oktober 2021 

 


