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Protokoll styremøte 4 2020 
 
 

Avholdt 21. oktober 2020 på Teams 

Møtet startet kl. 17:11  
  

Deltakere:  

  

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

Frode Graff, Styremedlem 

Ragna Breines, Varamedlem 

Ikke til stede: Hildegunn Pettersen, Styremedlem 

Erland Åmot, Styremedlem 

Job Nestor Bahner, Styremedlem 

 

Administrasjonen:  Trond Nilsen, fagsjef  
  

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

Ingen kommentarer 

Vedtak:  Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent 

Sak 02/2020 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøte 3 2020  

Gjennomgått 

Vedtak:  Godkjent 

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 

Blant annet hendelser var et tema for siste møte i Luftsportsstyret, alle 
seksjoner redegjorde for sine hendelser. Det vil bli en sentral 
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holdningskampanje for hele NLF. Seil har laget et opplegg som vi kan ha som 
utgangspunkt for en kampanje i HPS seksjonen. 
Det gjøres forberedelser for eventuelt elektronisk seksjonsmøte og 
Luftsportsting. 
Luftrom var også et tema. 
Referat fra møtet ligger på nlf.no. 

Sak 012/2020 Værstasjoner – søknader og utbetalinger 

1 ny søknad er mottatt, fra Jæren HPK. 

Vedtak:  Søknaden innvilges 
 
Sak 013/2020 Rikssenteret – status – veien videre 

Det trengs litt mer rydding i første etasje. Det er badstueovner, HGer og annet 
som bør kastes. Det bør ses å om det skal monteres noen plastvegger i 
1.etasje. 
Det skal lages et utkast til en stillingsbeskrivelse for daglig leder på senteret 
sommeren 2021 – det er ønskelig å bemanne i alle fall juni – august. Ferdig 
stillingsbeskrivelse innen utgangen av året – stilling utlyses i januar, 
søknadsfrist 31/3. 
Det er ønskelig med bil også neste år. FS innhenter tilbud for 2021 sesongen, 
ønskelig å kunne bruke henger + takstativ. (Henger krever trolig C1E) 
Styret organiserer en dugnad på senteret før sesongstart. 

Vedtak:  Senteret forsøkes bemannet i perioden juni-august 2021. 
 
Sak 014/2020 Hjertestarter til Rikssenteret 

NLF har fått tilbud på hjertestarter 

Vedtak:  Seksjonen kjøper inn hjertestarter til Rikssenteret – opplæring gjøres med 
den/de som skal bemanne senteret i 2021. 

 
Sak 015/2020 Forsikring 2021 

Vi skulle ha fått tilbud fra AGS og If på forsikring for 2021, men If informerte 
denne uke at de ikke ville være i stand til å konkurrere på pris, deres pris ville 
ha ligget godt over AGS sitt, eneste aktuelle tilbud er derfor fra AGS. 
Fornyelsesgebyret på Kr 75,- som har blitt innkrevd sammen med forsikringen 
bortfaller fra og med 2021. 

Vedtak:  Avtalen med AGS videreføres for 2021 
 

Diskusjonssaker 

http://www.nlf.no/sites/default/files/nlfinfo/dokument/godkjent_protokoll_luftsportstyrets_mote_2020_03.pdf
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D-4/2020 Framdrift i fagsaker i fagutvalget 

Status for fremdrift og mulige tiltak ble diskutert. Det er ønskelig med mer 
progresjon i pågående saker. 

D-5/2020 Hva gjør vi med Strategimøtet? Og hvordan skal vi forholde oss til eventuelt 

avvikling av seksjonsmøte/Luftsportsting avholdt elektronisk? 

Kan strategimøtet utsettes til 2021? Er det realistisk at det kan avholdes fysisk 
våren 2021? NLF jobber sentralt med hvordan dette eventuelt kan arrangeres. 

D-6/2020 Har vi svart / levert på oppdragene fra Seksjonsmøtet i 2019? 

Sak 7-2 Handlingsplan er utarbeidet, men trenger litt finjustering 

Sak 9a – her er det skrivefeil i protokollen – det er langtidsplan for seksjonen 
og ikke bare Rikssenteret. Langtidsplanen gjennomgås på neste styremøte, 
alle bør lese igjennom så man kjenner den. 

D-7/2020 Handlingsplan / klubbguide 

Gjennomgås av styret og FS og innspill legges frem innen 6/11 slik at den 
behandles på kommende styremøte. 

Møtet ble avsluttet 20:25 

 

Datoer for styremøter og andre møter i 2020  

Styremøte 5  Fredag 13.november 2020 

Strategisamling  Lørdag 14.11.2020 og Søndag 15.11.2020 
 


