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Protokoll styremøte 4 2021 
 
 

Avholdt 25. August 2021 på Teams 

Møtet startet kl. 17:05  
  

Deltakere:  

  

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

Frode Graff, Styremedlem 

Hildegunn Pettersen, Styremedlem 

Ragna Breines, Varamedlem 

 

Ikke til stede: Erland Åmot, Styremedlem  

Job Nestor Bahner, Styremedlem 

 

Administrasjonen:  Trond Nilsen, fagsjef  
  

 

Sak 01/2021 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte 

Sak D7 – NM i Spania blir sak 24 
 

Vedtak:  Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent etter justering av sak 
 
Sak 02/2021 Gjennomgang og godkjenning av protokoll fra styremøte 3 2021  

Gjennomgått 

Vedtak:  Godkjent 

Faste orienteringssaker 

O-01/2021 Orientering fra administrasjonen ved Trond 

Se eget dokument 

O-02/2021 Orientering fra faglig ledergruppe ved Trond 

Se eget dokument -  

O-03/2021 Orientering fra NLF ved Jon Erik 

Det planlegges for fysiske møter. Protokoll fra dette møtet finnes her: 
http://nlf.no/info/protokoller 

http://nlf.no/info/protokoller


 

Protokoll NLF/HPS styremøte 4 2021  Side 2 

 

Sak 018/2021 Luftsportsting 

FS lager ferdig utkast til dokumenter som legges i mappe for seksjonsmøtet og 
informerer etter hvert som det er klart. Det bør bestilles sportsbilletter. 
Reise og oppholdsutgifter for styret og utvalgsmedlemmer dekkes av 
seksjonen. Det bør avklares hva som dekkes for hvem. FS sjekker sentrale 
retningslinjer. 

Vedtak:  Ingen vedtak 
 
Sak 019/2021 Strategisamling 

FS tar en prat med leder for fagutvalget 

Vedtak:  Ingen vedtak 
 
Sak 020/2021 Nyhetsbrev HPS 

Forslag neste nyhetsbrev sendes etter Nordisk. Informasjon fra styret, 
informasjon fra fagutvalget og FLG, konkurranseinformasjon, om Rikssenteret, 
Takk-kampanjen, litt om hendelser. 

Vedtak:  Mål er at utkast til nyhetsbrevet er ferdig til fredag 17/9 – gjennomleses til 
mandag 20/9 – godkjenning gis på Teams. 

 
Sak 021/2021 Handlingsplan og varslingsplan 

Arbeidsmøte er avholdt. Skal være klart til strategisamlingen. Valg av formen 
det skal publiseres på tas på strategisamling. Presenteres på ledermøte 17/10. 

Vedtak:  Ingen vedtak 

Sak 022/2021 Langtidsplan og budsjett for 2022-2023 

Utkast til langtidsplan ligger i mappen for seksjonsmøtet. Skal være 
gjennomlest og kommentert til 15/9. FS lager utkast til budsjett til uke 35. 

Vedtak:  Ingen vedtak 
 
Sak 023/2021 Etablere nytt konkurranseutvalg for Hike & Fly (Forslag fra FLG) 

Det er utarbeidet forslag til regelverk. Arild Arnesen kan være interessert i å 
sitte i et H&F-utvalg. Brynhild tar en prat med de som har meldt sin interesse i 
Trøndelag.  Styret skal ha et møte til før seksjonsmøtet der innkomne forslag 
skal behandles. Etablere utvalg blir sak på dette møtet. 
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Vedtak:  Styret skal ha et møte til før seksjonsmøtet der innkomne forslag skal 
behandles. Etablere utvalg blir sak på dette møtet. 

 
Sak 024/2021 NM i Spania ifb Nordisk 

Spørsmålet har vært om Nordisk skal telle som NM da alle ikke nødvendigvis 
kan delta pga smittesituasjonen. Med lav konkurransedeltagelse taper norske 
piloter status og risikerer å ikke kunne delta i konkurranser utenlands, f.eks. 
PWC.  KKPGXC anser at den skal telle som NM. 

Vedtak:  Styret støtter KKPGXCs anbefaling om at konkurransen teller som NM. 
 

 

Diskusjonssaker 

D-7/2021 Oppdatering lærebok 

Vi trenger noen som kan lese igjennom og kvalitetssjekke. Ragna gis tilgang. 
FS forespør Stian A Olsen om han kan gjøre en gjennomlesning. 

 

Møtet ble avsluttet 19:00 

 

Datoer for styremøter og andre møter i 2021  

Strategisamling  lørdag 18. september og Søndag 19. september 
Styremøte 5 fredag 15. oktober 2021 
Seksjonsmøte lørdag 16. oktober 2021 
Luftsportsting lørdag 16. oktober 2021 
Ledermøte HPS søndag 17. oktober 2021 

 


