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Protokoll HP NLF styremøte            
 

Møte 02/16 
 

Avholdt 11. april 2016 i NLFs lokaler i Møllergata 39, Oslo.  
Møtet startet kl. 17:00. 
 
 
Deltakere: 
 

Styret:   Ane Pedersen, Styreleder 
   Erik Skarbøvik, Styrets nestleder (referent) 
   Frode Graff, Styremedlem  

Brynhild Jorid, Styremedlem (på telefon) 
   Erland Åmot, Styremedlem (på telefon) 
Faglig ledergruppe: Runar Halling, Sikkerhetsansvarlig 
Ikke tilstede:  Sondre Auestad, Styremedlem (ungdomsrepresentant) 
   Bjørn Trygve Hammer, Regelverksansvarlig i Faglig ledergruppe 
 
Faglig ledergruppes representanter er inkludert på styremøtene for å få til et tettere 
samarbeid og i denne perioden uten fagsjef. 
 
 
Sak 11/2016 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte 
Vedtak: Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent. 
 
 
Sak 12/2016  Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra styremøte 1 2016 
  Protokollen ble gjennomgått i detalj. 
Vedtak: Godkjent. 
 
 
Sak 13/2016  Orienteringssaker fra administrasjonen ved Ane 

Ane orienterte blant annet om NLF kvalitetssystem. Formålet med systemet er 
kontroll av at hver enkelt seksjon følger opp sine sikkerhetssystemer og 
etterlever de som beskrevet. 
Seksjonen må finne ny ungdomsrepresentant. Tekst må ut på nlf.no og 
Facebook. 
Ane orienterte også om status på VO-midler. Det har vært litt problemer 
rundt dette, både for godkjenning av SPG kurs og for allerede godkjente PG og 
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HG kurs. Vi har fått hjelp fra Kjell-Harald Nesengmo til å se på dette, og det ser 
ut som om han kan få orden på dette. 
HP og Fallskjerm skal komme med forslag til hvor Luftsportsuka skal avholdes i 
2017. Dette fordi HP har vært lite engasjert i tidligere luftsportsuker da de har 
vært arrangert på Starmoen, en plass med lite muligheter for HG og PG. Det 
kom forslag på sparket om å sjekke ut Gauldal/Trøndelag. 

 Friflukt; Redaktør bør sette opp en plan for utgivelser osv. Det bør settes opp 
en gmail-konto for å sørge for å ha historikk til redaktørstillingen. 
post@friflukt.no har vært nede, men skal nå være i orden.  

 Rullestolprosjektet til Amun Løvland ruller videre. 
Vedtak: Ane sjekker med Tom Brien om han kan stå som kontaktperson for 

ungdomsrepresentant. Erland renskriver og legger ut annonsen på nettsidene 
til NLF. 
Ane tar kontakt med Vebjørn for å diskutere plan og epost. Erland legger ut på 
nettsiden at eposten er oppe og går igjen når Ane har gitt klarsignal om at den 
faktisk fungerer. 

 
 
Sak 14/2016  Orientering fra NLF ved Erik 
 Erik orienterte om sakene fra forrige forbundsstyremøte. 
Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning 
 
 
Sak 15/2016  Orientering fra Faglig ledergruppe 
 Runar Halling orienterte styret om hendelser og dispensasjoner som er gitt og 

ikke gitt siden forrige styremøte. 
 Hendelser; Det er underrapportering av hendelser. Det ble diskutert hvordan 

vi kan øke antall rapporterte hendelser.  
 Runar Halling representerer HP NLF på neste ESTC møte i Praha. 

SIV-kurs med utenlandsk instruktør blir per i dag ikke godkjent i Norge. Bør 
det åpnes for dette i fremtiden?  
Instruktørkurs og seminar; Dato må settes og planlegging må settes i gang.  
Tandemsaken; Utsatt frist til 30.06.2016 for innlevering til Luftfartstilsynet. 
SPG; Det ble diskutert om man bør se på sammensetningen av 
styringsgruppen for SPG for å få en bedre geografisk dekning i gruppen, og et 
regelverk som passer for hele landet. 

Vedtak:  Hendelser; Brynhild og Erland skriver en sak til Friflukt om holdningsskapende 
arbeid – Det handler om å bry seg. 
SIV kurs; Styret anbefaler FLG om å inkludere dette i neste revisjon av 
sikkerhetssystemet på en måte som ikke fører til mye byråkrati, men ivaretar 
sikkerheten. 
Tandemsaken; Erik tar kontakt med John Eirik Laupsa og Bjørn Hammer for 
gjennomgang av regelverket før det skal på høring. 
Instruktørseminar; Frode og Ane setter opp et eget møte for å diskutere 
instruktørseminarene 2016H2 med Runar og Bjørn. 
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Sak 16/2016  Regnskap per februar 
Erik orienterte om regnskapet. Inntektene er ikke ført og det ga dermed ikke 
mye mening å gjøre dette i detalj. Derimot ligger vi etter fjoråret med tanke 
på antall betalende medlemmer. Vi har fått informasjon fra administrasjonen 
om at samtlige seksjoner ligger etter fjoråret per dags dato. 

Vedtak: Informasjonen ble tatt til etterretning. Ane prøver å skaffe underlaget for 
medlemsstatistikken for å se om vi kan få en oversikt over hvilke grupper 
medlemmer som har falt fra. 

 
 
Sak 17/2016 Hederstegn 
  To forslag til hederstegn ble lagt fram. 
Vedtak: Godkjent. 
 
 
Sak 18/2016  Sentral sikkerhetskomite, to personer 

NLF har en sentral sikkerhetskomite hvor det er ønskelig at vi stiller med to 
representanter. Per i dag er HP seksjonens representant Runar Halling. 
I vårt sikkerhetssystem står det at vi skal ha to representanter til å jobbe med 
sikkerhet. P.t. er Runar Halling sikkerhetsansvarlig, og han har ingen 
medhjelpere. Vi bør få inn en person til som kan jobbe sammen med Runar, 
og som kan sitte sammen med Runar i den sentrale sikkerhetskomiteen. Dette 
vil forhåpentligvis lette arbeidstrykket på Runar.  Runar har bedt styret se på 
avlønning for å kompensere for mye arbeid. 

Vedtak: Styret oppfordrer Runar til å forsøke å finne en medhjelper til dette vervet. 
 
 
Sak 19/2016  Fagsjef nyansettelse 

Annonse, tidsperspektiv og utvelgelseskriterier ble gjennomgått og diskutert i 
detalj. 

Vedtak: Ingen vedtak 
 
 
Sak 20/2016  Rikssenteret 2016 

”Bussene” ble diskutert. Disse er i dårlig stand og forsøkes å selges. Erland og 
Olav har en bil som potensielt kan leies inn. Seksjonen har mottatt en søknad 
fra en person som ønsker sommerjobb på rikssenteret. Dette er positivt og 
det ble diskutert om vi kan få til å ha en ansatt på senteret i sommer. Før pris 
per natt fastsettes så vil vi gjerne vite hvor mange sengeplasser vi har.  
Bookingsystemer ble diskutert. Værstasjonen på Vole er nede. Og det er 
behov for ny vindpølse på Vole 

Vedtak: Ane følger opp bookingsystemer og Erland sjekker opp værstasjonen. Ny 
vindpølse kan kjøpes inn. Budsjett for 2016 sendes Erland. 
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Sak 21/2016  Eventuelt 
KKPG Akro har søkt om midler til å sende tre deltakere til VM i Doussard. Det 
er første gang på ti år det blir arrangert VM i Akro paragliding. Det er ikke satt 
av penger til dette i budsjettet, men styret ser at det er en spesiell situasjon 
og ønsker gjerne å støtte opp under den økte aktiviteten i denne grenen samt 
at vi har piloter som hevder seg i verdenstoppen. KKPG Akro har i mange år 
brukt alle sine midler til utvikling og utdanning av dommere, og aldri hatt 
mulighet til å støtte enkeltpersoner. 

Vedtak:  Flertallet i styret ønsket å innvilge NOK 15.000 til KKPG Akro for å støtte 
deltakelse i VM. Til budsjettutarbeidelse for 2017 vil styret invitere KKPGxc, 
KKPG Akro, KKHG og KKSPG til å fremlegge et budsjett for hva de ønsker 
penger til. Styret vil da se på fordelingsnøkkelen mellom de ulike grenene. 

 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 22:00 
Neste møte:   
 
 
 


