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Seksjonsmøte - Hang-, para- og speedglid ing

Åpning av seksjonsmøtet 2023

Seksjonens leder Jon Erik Staurset ønsket velkommen til seksjonsmøtet for 2023.

Saksliste

Seksjonsmøtet skal:

1. Godkjenne de frem møtte representanter

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, 2 protokollførere og 2 representanter til å undertegne protokollen og et

tellekorps på 3 personer

4. Velge 9 representanter og 2 vararepresentanter til Luftsportstinget (Disse velges for hele

tingperioden)

5. Behandle årsberetning for seksjonen for 2021 og 2022

6. Behandle seksjonens del av NLFs regnskap for 2021 og 2022 i revidert stand

7. Behandle innkomne forslag og saker

8. Fastsette seksjonskontingenter og avgifter for 2024 og 2025

9. Fastsette langtidspian og langtidsbudsjett for seksjonen for perioden 2022—23, tentativt

for 2024-25

10. Gjennomgå saker og forslag som skal behandles på Luftsportstinget

11. Velge:

a) Seksjonsstyre som består av: Leder
Nestleder
4 styremedlemmer
i varamedlem

herunder to kvinner samt et ungdomsmedlem til styret

b) Valgkomité bestående av leder og to medlemmer
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Sak 1. Godkjenne de fremmøtte representanter
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SeksjonsstVret Til stede 22.03 Til stede 25.03 Navn

Leder i i Jon ErikStaurset

Styremedlem 2 Ragna Breines

Styremedlem (vara) 3 Lehart Eriksen

Styremedlem 4 4 Rebecca Sortland

Styremedlem 5 Olav Opsanger

Nestleder 6 Berit Brudeseth

Fra klubbene:

Bergen hang- og paraglidingklubb 14 14 Monica Engen

Bodø hang- og paragliderklubb 25 25 Marcus Krogstad

Bodø hang- og paragliderklubb 30 30 Arve Nordlie

Bygland luftsportklubb 28 28 Amun Løvland

Hofparagliderklubb 16 16 Elon Faber

Harstad hang- og paragliderklubb 15 15 Stefan Stokmo Evensen

Hvittingfoss Iuftsportklubb 23 23 Trond Kjeldsen

Jæren luftsportsklubb 9 9 Eirik Bjerkebæk

Jæren luftsportsklubb 19 19 Åsmund ldland

Nidaros luftsportsklubb 39 39 Ivar Bjerkebæk

Oslo og Lier hanggliderklubb 13 Øyvind Ellefsen

Oslo og Lier hanggliderklubb 27 27 Pål-André Lund

Oslo paragliderklubb 18 18 Inger Grimstad

Oslo paragliderklubb 34 34 GeirTrotter

Oslo paragliderklubb 35 Vidar Ulvedal

Oslo paragliderklubb 38 38 Thomas Østerby

Romsdalstindene paragliderklubb 31 31 Jon Magnus Sandvik

Sarpsborg paragliderklubb 24 24 Ole-Jørgen Knold

Sogn fartsfykarlaug 29 29 Eilif Rosnæs

Sogn paragliderklubb 7 7 Louis Anda

Sportwing hang- og paragliderklubb 17 17 Morten Fagerli

Sportwing hang- og paragliderklubb 21 21 Jon Wilhelm Johnsen

Stjørdal hang- og paragliderklubb 10 10 Thomas Dahi

Stjørdal hang- og paragliderklubb 37 37 Erik Veie-Rosvoll

Tromsø hang- og paragliderklubb 8 8 Øyvind Berg

Tromsø hang- og paragliderklubb 20 20 Synnøve Johansen

Volda og Ørsta himmelseglarlag 12 12 lda Eim

Volda og Ørsta himmelseglarlag 26 26 Tord lrgens Kylling

Voss hang- og paraglider klubb 11 11 Hilde Jonsgar Eikemo

Voss hang- og paraglider klubb 33 33 Kjell Svanes

Voss hang- og paraglider klubb 22 22 Isabell Jørgensen

Voss hang- og paraglider klubb 32 32 Johnny Skjerping

Voss hang- og paraglider klubb 36 36 Lena Vassli

22.03.23: 36 stemmeberettigede — 25.03.23: 37 stemmeberettigede
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Ansatte

JF Fagsjef HPS Nilsen, Trond

Sak 2. Godkjenne innkalling, saksilste og forretningsorden

Vedtak: Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent uten anmerkninger.

Sak 3. Velge dirigent, 2 protokollfører samt 2 representanter til å undertegne

protokollen og tellekorps på 3 personer

Følgende ble valgt:

Dirigent: Jon Erik Staurset

2 protokollførere: Rebecca Sortiand og Synnøve Johansen

2 representanter til undertegning av protokoll: Inger Grimstad og Thomas Østerby

Tellekorps : Morten Fagerli, Louis Anda og Vidar Ulvedal

Sak 4. Velge seksjonens representanter til Luftsportstinget.

Følgende representanter ble valgt:

Eirik Bjerkebæk Jæren luftsportsklubb

Synnøve Johansen Tromsø hang- og paragliderklubb

Monica Engen Bergen hang- og paraglidingklubb

Øyvind Ellefsen Oslo & Lier hanggliderklubb

Marcus Krogstad Bodø hang- og paragliderklubb

Eilif Rosnæs Sogn fartsfykarlaug

Jon Magnus Sandvik Romsdalstindene paragliderklubb

Johnny Skjerping Voss hang- og paragliderklubb

Geir Trotter Oslo paragliderklubb

Vara representanter

Louis Anda j Sogn paragliderklubb

Morten Fagerli [ Sportwing hang- og paragliderklubb

Følgende hadde ordet: Pål-Andre Lund.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.
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Sak 5. Behandle årsberetning for seksjonen for 2021 og 2022

Dirigenten gikk igjennom årsberetning for seksjonen for 2021 og 2022.

Ingen kommentarer og korrigeringer fremkom til rapportene.

Følgende hadde ordet: Eirik Bjerkebæk, Pål-Andre Lund, Thomas Østerby, Trond Kjeldsen.

- Eirik Bjerkebæk: Hvorfor behandler vi årsberetningen for 2021 og 2022? Svar: Har
bare Luftsporting annethvert år. Fant ikke årsberetningen for 2021 og 2022. Svar:
Denne ligger under årsrapporten samlet for hele forbundet. Finner på side 46.

- Pål-Andre Lund: likte at styret gikk muntlig gjennom årsberetningen.

- Thomas Østerby: Ønsker info om rutiner og oppfølging av forulykkede. Trond Nilsen
sier at lokalt helsevesen følger opp pasienter lokalt, for eksempel psykisk oppfølging.
Jon-Erik sier at de tar med handlingsplan på lørdag.

- Trond Kjeldsen: Lurer på hvordan det er med status ObsReg. Trond Nilsen sier
seksjonen har ikke kommet noe lengre med saken enn i høst. Skal ta tak i dette over
påske. Vi venter på å få laget siste tilpasning som seksjonen trenger for å kunne
benytte seg av systemet så det er tilpasset vårt. Jon-Erik Staurset påpeker at det
jobbes med en felles ordbruk/rapporteringssystem over hele linjen på tvers av
se ksjo ner.

Vedtak: Årsberetning for seksjonen for 2021 og 2022 godkjennes som fremlagt av
styret.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 6. Behandle seksjonenes del av NLFs regnskaper for 2019 og 2020 i revidert

stand

Kommentarer resultatregnskap 2021:

Jon Erik Staurset forklarer kort: Budsjettert med 198 000 i minus, gitt 43 000 i pluss.
Reduserte kostnader er hovedårsaken. Gikk litt mer til konkurranser. Sikkerhet/utdanning
ble også noe høyere- oversettelseskostnader av bok høyere enn først antatt.

Følgende hadde ordet:

- Eirik Bjerkebæk: Han ser etter balansen i regnskapet ettersom at Jon-Erik Staurset
sier seksjonen har mye penger. Jon-Erik Staurset sier at vi sitter med høy reserve som
har bygget seg opp over tid. Hvor mye seksjonen har på bok finnes i årsrapporten
(side 130?). Pengene er øremerket hver seksjon. Har ca. 4 millioner øremerket HPS:
Bygde litt på i 2021, tatt det litt ned igjen 2022. Har budsjettert med underskudd i
årene fremover, planen er å ta ned det som er på bok over tid gjennom å budsjettere
for underskudd i årene som kommer.

Protokoll seksionsmøte - Hanq-, para- oq speedplidinq — 2023 Side 5
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Eilif Rosnæs: Lurer på penger til videolæremateriell som var oppe på seksjonsmøte
forrige gang, ser det ikke i regnskapet. Jon-Erik Staurset informerer at det ikke ble
vedtatt før i slutten av 2021. Var satt av 200 000,- til dette arbeidet. Ettersom at
læremateriell enda ikke var klart til grunnkurs, og heller ikke lærebok var ferdig ble
det ikke utført 2022. Viser til at det er forskyver til nytt budsjett 2023. Pengene er
fremdeles øremerket til dette formålet.

Kommentarer resultatregnskap 2022:

Jon Erik Staurset og Trond Nilsen informerte: Store utgifter på Rikssentret. Oppgraderinger
av uteplass, samt inne. Solid kostnad (rundt 250 000,-) brukt på hytta oppe på starten.
Vinduer, dør og tak var dårlig. Det rant inn vann gjennom taket. Dette er kostnader som
egentlig skulle vært fordelt over flere år, men har nesten ikke vært mulig få tak i tømrere etc.
før etter pandemien. Gjenstår å beise hytta, samt beise hele sentret i 2023.
Videolæremateriell forskyves til neste periode. Brukte heller ikke pengene til Fri Flukt
ettersom at dette ikke enda var kommet i gang igjen. Vært et overforbruk på
sikkerhet/utdanning. Store summer brukt på de fysiske kursene. For eksempel bare fem
deltakere på instruktØrkurs. Gikk kraftig i underskudd ettersom at deltakeravgift ikke var økt.
Bør være minimum 10-12 deltagere på kurs. Bør også se etter muligheter for å holde kurs
andre lokaler pga høye utgifter på hotellet kurset ble holdt.

Følgende hadde ordet:

Thomas Østerby: Små klubber lokalt bør ikke bære for mye av utgiftene lokalt (værstasjoner
som tilhører Rikssentret). Svar fra Jon-Erik Staurset/Trond Nilsen: Værstasjoner som tilhører
rikssentret er det rikssentret som står for. Var kun én søknad i fjor for
værstasjonsklubbstøtte, denne ble ikke utbetalt 2022, men nå i 2023. Ordningen for
værstasjonsstøtte var i utgangspunktet for en toårsperiode, ordningen er nå gått ut. Settes
fortsatt av litt penger i budsjettet til dette, men ikke samme beløpet som tidligere, betydelig
mindre. Kan få for reparasjoner av vindstasjoner?

Trond Kjeldsen: Når 2G forsvinner, må mange værstasjoner bytte leverandØr (sagt innen
2025) dette kan være en stor kostnad for mange klubber. Tanke å ta med seg.

Louis Anda: Stusser litt over at det fremstår som et resultatregnskap sammen med NLF. Jon-
Erik Staurset/Trond Nilsen: NLF er én juridisk enhet, et samlet regnskap. Men hver seksjon
har et delregnskap. Ser derfor hva hver seksjon har av egenkapital.

Vedtak: Regnskapene for 2021 og 2022 godkjennes

Vedtaket var enstemmig.

Sak 7. Behandle innkomne forslag og saker

Det har ikke innkommet noen forslag til seksjonsmøtet

Protokoll seksjonsmøte - Hanq-, para- o speedçIidinq —2023 Side 6
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Sak 8. Fastsette seksjonskontingenter og avgifter

Seksjonsstyret foreslår at seksjonen øker medlemskontingentene i takt med prisutviklingen i
perioden.

Jon Erik Staurset forklarer hvorfor styret ønsker å sette opp kontingentene over tid.
Inntektene til seksjonen er delt i to. Vi får medlemsinntekter og rammetilskudd fra NIF.
Medlemsinntektene brukes for å drifte seksjonen, mens tilskuddet fra NIF går til
rekruttering, konkurranser og utvikling. Seksjonen har pr. I dag 4 millioner Øremerket
seksjonen. Vi ønsker ha aktivitet som kommer klubbene til gode. Ønsker ta denne
beholdningen ned over tid, ikke over 2-3 år. Legger oss på 2- 2,5 mill i reserve etter 2025.

Kontingenten har stått på stedet hvil i 4 år. Tenker øke den gradvis oppover. Slik at
underskuddet hvert år ikke blir for stort.

Spørsmål fra Inger Grimstad: Spørsmål til familie senior sin lave pris. Hva er bakgrunnen?
Jon Erik Staurset og Trond Nilsen svarer: Etterslep fra tidligere beslutninger. Trond Nilsen
svarer at tidligere fikk en familie ett Fri flukt blad som er noe av årsaken til en lavere
kontingent for familiemedlemmer.

Spørsmål fra Louis Anda: Kan vi sammenligne med kontingentene til de andre seksjonene.
(disse ble fremvist). Kommentar fra Jon Erik Staurset/Trond Nilsen: Ligger medlemsstørrelser
bak som gjør at det ikke er direkte sammenlignbart. Støttemedlemmer betaler ikke noe til
seksjonen, kun til lokale klubben.

Kommentar fra Marcus Krogstad: Økt pengebruk. Han mener at det bør være økt
seksjonsbeløp for å dekke fremtidige utgiftene. Svar Trond Nilsen: Stort sett alle seksjonene
har budsjettert med underskudd for å ta ned egenkapitalene.

Ingen nye forslag fremlagt.

Det ble stemt om styrets forslag om å holde seksjonskontingentene uendret. 33 stemte for
og i stemte imot. 2 avsto fra å stemme. Forslaget ble vedtatt med klart flertall.

Vedtak: Seksjonsmøtet vedtok følgende kontingenter

Medlemskategori Alder Kontingent Forslag Forslag
2023 2024 2025

Senior 26-66 480 520 540
Junior 20-25 200 210 220
Ungdom 13-19 100 105 110
Barn 00-12 50 50 50
Familie (senior) 26 - 66 250 260 270
Pensjonister (og uføre) 67 + 200 210 220

Støtte 0 0 0

Protokoll seks jonsmøte - Hanq-, para- og speedqliding —2023 Side 7
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Sak 9a. Fastsette langtidspian for seksjonen for perioden 2023-25

Langtidsplanen er presentert i forkant av møtet. Finnes i de elektroniske sakspapirene.

Kommentarer til planen:

Trond Kjeldsen:
Punkt 2 i langtidsplan — Luftrom. Ønsker å legge til ett tillegg i planen rundt prosessen om
fastsetting av Luftrom:

«Deriblant gjennomgå, forbedre og dokumentere prosedyre / prosess i forbindelse med
luftromsendringer»

Bakgrunn for forslaget: Notodden ønsket å bli en ruteflyplass, og var i gang med dette i 2022,
på grunn av dette ble TIZ i Hjartdal og??? ble senket betraktelig. Prinsippet om at det ikke
bør legges større begrensninger enn nødvending påstår NLF, så dette er merkelig siden det
ikke er kommet rutetrafikk, men likevel store begrensninger. Spør om denne prosessen har
vært god nok i forhold til øvrige seksjoner? Har NLF vært med i prosessen? Handlingsplan?
Kommentarer fra Jon Erik Staurset og Trond Nilsen: Dette tas også opp til selve tinget av
andre seksjoner. Imorgen blir det rikelig med anledning til å spørre om dette.
Luftromskomiteen tar dette. Torkel Sætervadet og Jostein Tangen bruker mye tid for å jobbe
med dette på våre vegner for å forhindre disse tingene. Avinor og Luftfartstilsynet er på den
andre siden. Bra vi har et forbund som stiller på vår side og det har vært jobbet hardt med.
Det man ser i ettertid er at man burde informert bedre om dette ut til klubbene om alt som
er gjort. Seksjonen har en egen mann i Luftsportskomiteen.

Rebecca Hansen, luftsportspresident og generalsekretær Jon Eirik Laupsa kommer innom og
sier hei.

Rebecca Hansen: Tar opp dette med kommunikasjon. Tas opp i Luftsportstinget. Deler
hjertesukk om manglende kommunikasjon. Er en sak om dette slik at det som jobbes med i
forbundet/seksjonen kommer mer ut til medlemmene/klubbene. Anleggskomite,
luftromskomite. Om vi får jobbet med kommunikasjon utad. Begrense ulemper som man i
hovedsak jobbes med. Må bli bedre på å kommunisere dette ut.

Trond Kjeldsen trekker forslaget, da han skjønner at forslaget hører hjemme på NLF /
Luftromskomite nivå og ikke i HPS seksjonen alene. Men understreker at han savner
informasjon om prosesser og syntes det er synd at de har tatt så mye av luftrommet som er
helt unødvendig.

Louis Anda:
Ville snakke om budsjettet. Kommer tilbake til dette.

Ivar Bjerkebæk:
Spørsmål knyttet til Luftrom. Søke om å godkjenne luftsportbokser på nytt. Trond svarer at
dette ikke lenger går, men dette skal også orienteres om i morgen.

Kjell Svanes:
Punkt 1— opplæring. Jobbet mye med Instruktørutdanning for SPG, men stoppet opp?
Kommer det til å fortsette? - Trond Nilsen svarer: Ja det er meningen at dette skal komme i
gang igjen.

Protokoll seksjonsmøte - Hang-, para- og speedqliding —2023 Side 8
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Johnny Skjerping:
Punkt 3—anlegg.
Etterlyser litt informasjon om rikssenteret. Dette er veldig ukjent for mange av de nye som
kommer inn i sportene. Trond Nilsen svarer. Rikssenteret er bygd med spillemidler. Disse ble
låst i 40 midler (30 år til) men låst til grunnen i 10 år til. Bygningen kan vi gjøre hva vi vil med,
men grunnen MÅ vi betale 10 år til for uansett om vi ønsker å fortsette eller ikke. Dette er
nok en diskusjon som må taes opp igjen, men foreløpig er vi litt låst økonomisk. (ca. 50 000,-
for leie av grunn hvert år uansett om det brukes eller ei). Kan også disponere hytten på start
som også kan leies. Bare 1/4 av medlemmene er der. Få av de som flyr i området besøker
senteret, bruker kun start. Målet har vært å få mer aktivitet der. Ikke alle medlemmer som
driver med distanseflyging. Vært diskutert om det heller burde være på Voss. Men er ikke
flere medlemmer i det området. Har ikke funnet et sted hvor mer enn 50% av medlemmene
er i aktivitet. Diskuteres om vii det hele tatt skal ha et Rikssenter. Vurderes rive bygningen.
Stadig flom som ødelegger 1. etasje. Denne avgjørelsen får bli tatt lengre frem i tiden.
Senteret er ikke åpent på vinteren. HG konkurranse på senteret. Godt oppmøte der. Ikke så
godt egnet for speedgliding annet enn gå toppturer vinterstid.
Ivar Bjerkebæk kommenterer: Vi (Trondheim) bruker rikssenteret mye, men mange bor
likevel på campingen.
Thomas Østerby kommenterer: Det er et utmerket sted for alle nivåer av PG elever og
piloter. Både kursing og distanse. Veldig bra sted å ha tilgjengelig.
Kjell Svanes: Hvis vi velger å ikke ha rikssenteret, så velger vi vel ikke bort start! hytten på
start! landingen osv. Likevel.

Johnny Skjerping:
punkt 3 — anlegg: Skades av flom? Kan dere informere litt mer?
Det er mye flom i området. Jon Erik Staurset svarer: Og et tiltak som seksjonen har gjort er å
la 1 etasje stå ubebygd, for å unngå at dette flommes på nytt igjen. Styret har mandat til å
bestemme hva som gjøres i forhold til rikssenteret slik det står nå, med tanke på vedlikehold
og de beste tiltakene for driften.

Louis Anda:
Savner balanseregnskap for seksjonen, så det er lettere å ta beslutningsgrunnlag. Skjønner at
dette er i et overordnet NLF nivå, men ønsker at forbundet kan dele dette opp til
se ksjo n ene.
Jon Erik Laupsa mener dette er godt synlig for alle, hvor noter viser hvordan egenkapital er
fordelt, men tar med innspillet.
Trond Nilsen: Vi er en organisasjon, med ett regnskap, derfor er det fordelingen forklart med
noter.
Rebecca Hansen: Ønsker å jobbe seg fremover som en sammensveiset tropp, med god
kommunikasjon gjennom seksjonene.

Eilif Rosnæs:
Generell kommentar: Oversiktlig og fin plan, men siden det er en plan så savner jeg litt flere
konkrete mål. Dette kan gjerne være med i neste plan, slik at det er lettere å kunne
kontrollere om målene er nådd i løpet av planens levetid.

Protokoll seksjonsmøte - HanQ-, rara- oc sreedqUdinc — 2023 Side 9
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Marcus Krogstad:
Det ble kjørt klubbtilsyn av lufttilsynet i fjor, og det skal det være årlig. Kan det komme en
rapport etter tilsynet som kan formidles videre til alle de andre klubbene, slik at de kanskje
kan ha en liten anelse om hva de kan forvente og hva som bør være på plass.

Vedtak: Langtidspian for seksjonen for 2023-2025 fastsettes som fremlagt av styret.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 9b. Fastsette budsjett for seksjonen for perioden 2023-25

Budsjettet er presentert i forkant av møtet. Finnes i de elektroniske sakspapirene. Det er
forutsatt en økning på 1,5% i medlemsmassen hvert av årene og de foreslåtte kontingent
økningene.

Jon Erik Staurset informerer: I 2026-27 vil vi være nede i den reservekapitalen som vi ønsker.
Gjennomgang forslag budsjett. Har ofte blitt låst hva pengene kan gå til. Ønsker mer
fleksibilitet slik at pengene kan gå til aktivitet. Flere poster er slått sammen til større poster
slik at pengene kan brukes mer etter aktivitet.

Forslag fra Trond Kjeldsen om værstasjon / klubbstøtte bør økes med totalt 200.000 de
neste tre årene, henholdsvis 50.000 for 2023, 100.000 for 2024 og 50.000 i 2025. På
bakgrunn på oppgradering for å få de til å fortsette å funke. Antar det er rundt 80
værstasjoner i hele Norge som må oppgraderes for å kunne fungere i fremtiden når 2G
utløper.

Jon Erik Staurset svarer: Værstasjon var en engangsordning som ble fremmet for fire år
siden. Denne saken er gjennomført, selv om styret har valgt å fortsett budsjettere med
16.000,- i året. Ser behovet, men usikker på om det er seksjonens ansvar å støtte.

Amun Løvland legger til: Siden vi ikke har fått tak i værstasjoner (Holfuy har ikke hatt deler).
Skulle gjerne ha utsatt ordningen slik at man får sjansen til å få satt opp disse værstasjonene
som egentlig også er vedtatt.

Stefan Stokmo Evensen: Mener også at værstasjoner som driftes lokalt, burde driftes lokalt
økonomisk sett. Ser ikke på dette som en seksjons kostnad.

Trond Kjeldsen: Må tenke på at værstasjonene også har noe med sikkerhet å gjøre, som også
inngår i HPS seksjonens arbeid. Litt uenig av hvordan fordelingen mellom rammetilskudd og
medlemskontingenter fordeles, og mener inntektene bør sees på som en helhet.

Trond Kjeldsen: Ønsker å holde på forslaget om værstasjoner. Kan Fri Flukt posten
reduseres? Ønsker å høre status på dette? Jon Erik Staurset svarer: Fri flukt har endelig fått
redaksjon, og vil endelig komme i gang, så denne posten bør bestå.

Trond Kjeldsen:
Motforslag: Redusere forslaget sitt, men Ønsker å øke med totalt kr. 42.000,- med økning
henholdsvis kr. 14.000 pr. År, til kr. 30.000,- pr år.
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Ole-Jørgen Knold: Mener du at det kun skal gjelde vedlikehold og oppdateringer av gamle
værstasjoner? Trond Kjeldsen. svarer: nei, også for nye stasjoner, slik ordningen er i dag.

Forslaget stemmes over: Ikke godkjent. 12 for/25 mot.

Spørsmål fra Eilif Rosnæs om Utadrettet virksomhet. Kan dere informere mer? Trond Nilsen
og Jon Erik Staurset informerte.

Spørsmål fra Amun Løvland: Rammetilskudd fra NIF, hvorfor øker ikke denne? Jon Erik
Staurset svarer at denne baseres på medlemstallet, og siden ikke vi har en økende
medlemsmasse, så har de satt samme sats, men historisk har vi fått litt mer en det som
bud sjette rt.

Kommentar fra Eirik Bjerkebæk: Alt som går direkte på flyging. Om 10-12 år bruker mindre.

Johnny Skjerping:
Videomateriell? 200.000,- for et år, men ikke videre. Kan dere informere?
Ble godkjent på forrige årsmøte at dette skulle gå til videoproduksjon av
opplæringsmateriell.
Forslag: «Dersom budsjettposten ikkje blir nyttafult ut i løpet av 2023, får styret mandat
til å disponere unytta midlar i løpet av 2024 og 2025».
Eilif Rosnæs replikk: er vel ikke noe poeng å ha kontroll over disse, fordi det skal vel legges ut
som anbud, og dette er vel rammen som er tiltenkt formålet.

Forslaget stemmer over: godkjent, enstemmig.

Thomas Østerby:
Sikkerhet og opplæring. Tidligere var det oppramset en del punkter for hva som skulle
oppnås med tanke på sikkerhet, men det kan jo dukke opp underveis, så bør kunne være
fleksible. Jon Erik Staurset forklarer at det var et eksempel på hva posten gikk til, men
bekrefter at budsjettposten er fleksibel.

Eilif Rosnæs:
Inntekt på driftssenteret?
Trond Nilsen svarer: Overnatting, leie av transport, og leie av lokalet. Inntektene står i stor
sammenheng med tilgjengeligheten av transport og flybart vær.
Jon Erik Staurset: Men generelt tenker vi på rikssenteret som en utgift.
Eilif Rosnæs: kan det finnes løsninger som er med på å få inn flere inntekter. Kan styret
prøve å arrangere mer her? Slik at tapet reduseres.
Morten Fagerli: Har observert at det er mange daggjester som ikke betaler for seg.

Arve Nordlie:
Ser ut som et godt budsjett, men kan det være en ide at det i langtidsplanen har litt mer
konkrete mål som budsjettet kan kobles opp mot. Kunne godt hatt mer ord knyttet opp til
budsjett og utgiftsposter, slik at man kan følge saker og prosjekter og ikke bare poster pr. år.
Tvinger oss også til å fremme saker for handling.
Trond Nilsen svarer: Vi kan være flinkere til å minne klubber på at vi har en langtidspian som
er koblet opp mot et langtidsbudsjett, så det kan være lettere å sette seg inn i disse
punktene, så det slipper å komme opp på nytt hver gang.
Eilif Rosnæs replikk: kanskje vi kunne åpnet opp et rom for å kunne snakke om
handlingsplanen tidligere, for det er litt for sent nå.
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Marcus Krogstad replikk: Prinsipper, tiltak og mål bør stå i langtidsplanen slik at samme
tingene ikke trenger diskuteres om og om igjen.

Louis Anda:
Tippemidler. Det ligger en del midler her, som kanskje en del av oss ikke vet om. Tippemidler
kommer i etterskudd, noe som kan være ugunstig for små klubber. Kan det være en ide om
søknad om tippemidler kan gå gjennom seksjonen, for å kunne forskuddutbetale. Bare en
tanke som ble formidlet høyt.

Kjell Svanes:
Større endringer i budsjettet må komme inn på forhånd, som Jon Erik Staurset informerte
introduksjonsvis. Savner en oversikt over at tidligere resultat hadde stort avvik fra
budsjettet. Hva ble pengene brukt til?
Jon Erik Staurset svarer at vi må gå til Luftsportstyret om tillatelse til å endre budsjettet.
Rikssenteret fikk en stor sprekk, og læremateriell (læreboka). Trond Nilsen skal offentliggjøre
en oversikt over resultatene.

Pål-Andre Lund:
Uformelt preg over dette, så vil ha mer formalitet over møtet, og Ønsker fremdrift.

Øyvind Ellefsen:
Forslag: «Sette et mål på minst 5% øking i medlemstall og budsjetter. Styret i HPS jobber
frem konkrete tiltak og disponeringer av midlerfor å møte dette mellom tingperioder og
rapporterer til årsmøte».
Langtidsplanen er allerede godkjent, så denne avvises nå. Trond Nilsen svarer at dette heller
ikke er realistisk og at rekrutteringen foregår i stor grad på klubbnivå. Men styret noterer det
ned og Øyvind Ellefsen håper (forventer) at det kommer opp på neste langtidsplan. Forslaget
trekkes.

Vidar Ulvedal:
OPK kurser en del elever fra hele landet, når disse drar hjem, så krever det at lokalklubb
følger disse opp. Er det et behov nasjonalt å hjelpe mindre klubber med dette?
Jon Erik Staurset og Trond Nilsen svarer: Må komme inn tidligere som eventuell sak, men kan
diskuteres på ledermøte i morgen.

Vedtak: Budsjett for seksjonen for 2023-2025 fastsettes som fremlagt av styret, med
endringer vedtatt i ovenforstående forslag.

Enstemmig godkjent.

Sak 10. Gjennomgå saker og forslag som skal behandles på Luftsportstinget

Agenda for Luftsportstinget ble gjennomgått av Jon Erik Staurset.
Delegatene oppfordres til å stemme likt som luftsportsstyrets forslag til alle sakene.
Delegatene oppfordres til å stemme for luftsportsstyrets forslag til kontingenter.
Delegatene oppfordres til å stemme på Rebecca Hanssen til President.
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Sak 11. Foreta valg

Valgkomiteen ved Monica Engen, redegjorde for komiteens arbeid og fremmet komiteens
innstilling med begrunnelser og bakgrunnsinformasjon om kandidatene til seksjonsmøtet.

Seksjonsmøtet gikk så til valg: Det kom ingen benkeforslag.

Seksjonsstyret
Leder: Jon Erik Staurset Tromsø Hang og Paragliderklubb (Gjenvalg)

Valgt ved akklamasjon

Nestleder Lehart Eriksen Voss hang- og paragliderklubb

Vedtak ved akkiamasjon

Styremedlemmer Ragna Breines Bergen HPK (Gjenvalg)

Rebecca Sortland Bygland Iuftsportklubb (Gjenvalg)
Robert Jensen Drammen og omegn PGK (NY)
Magnus Breen BLSK/Voss HPK (Gjenvalg)

Vedtak ved akkiamasjon

På valg som varamedlem Lena Vassli Voss HPK

Vedtak ved akklamasjon

Valgkomité:
Leder: Vidar Ulvedal Oslo PGK
Medlem: Vanja Eggesvik Sarpsborg PGK
Medlem: Amun Løvland Bygland luftsportsklubb

Valgt ved akkiamasjon

Som representant til Luftsportsstyret ble leder Jon Erik Staurset valgt og som vara ble
Ragna Breines valgt.

Avslutning

Leder Jon Erik Staurset rundet av.
Seksjonsmøtet ble hevet kl 13.08.

(//

__________

ØyJind Ellefsen Thomas Østei4y
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