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Protokoll fra styremøte 2/13 i HP seksjonen 

  Styremøte ble avholdt fredag den 5. april 2013 klokken 18.00 på Radisson Blu 
Airport Hotell Gardermoen. 
 
Tilstede var: Knut Kåstad Nygard, Christer Bonde, Arne Kristian Boiesen, Ane 
Pedersen og Mirjam Steien samt daglig leder HP/NLF Arne H Hillestad (ref). 
 
Deres ref:  Vår ref: 611913v1 8.4. 2013 

 

SAKSLISTE   
   

Sak 19/2013  Gjennomgang av protokoll fra styremøte 1/2013 
Vedtak:   Protokollen ble godkjent. 

 
Sak 20/2013  Orienteringssaker: 
    fra administrasjonen (Arne),  
    Arne orienterte om Luftsportsuka og KlubbWeb  
 
    fra fagsjefen (Arne),  

Arne orienterte om 2 disiplinærsaker og en dispensasjon. I tillegg ble 
det orienterte om et prøveprosjekt med elektrisk hjelpemotor på HG. 
Arne deltok også på Avinor møte om Luftromskrenkelser. 
 

    fra leder HP/NLF (Knut),  
    Knut orienterte om siste NLF styremøte. 
Vedtak:   Styret tok informasjonen til etterretning. 

 
Sak 21/2013 Årsmøte 2013.   
    Programmet for helgen ble gjennomgått. 
Vedtak:   Styret tok informasjonen til etterretning 

 
Sak 22/2013  Regnskap og budsjett 

NLF kunne ikke legge frem et oppdatert 2013 regnskap så den saken 
ble utsatt til neste møtet. 

Vedtak:  Budsjett og langtidsbudsjett er behandlet pr mail og Arnes forslag ble 

vedtatt. 

 
Sak 23/2013 Rikssenteret. 
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   Arne orienterte om status på forbedring av renseanlegg samt møte med 
kommunen.  

Vedtak:  Styret blir fortløpende holdt informert inntil alle fakta som er nødvendig 

for en avgjørelse er klare. Dette gjelder årets sesong og driften av 

senteret i sommer 

 
Sak 24/2013 Referat fra CIVL møte 
Vedtak:   Referatet sendes styret pr mail. 

 
Sak 25/2013 Referat fra EHPU møte 
Vedtak:   Referatet sendes styret pr mail. 

 
Sak 26/2013 Ungdomsutvalget 

Seksjonens representant ønsker å slutte og vi trenger en ny. Lovforslag 
til tinget ble også diskutert der det står at alle styrer skal ha en 
ungdomsrepresentant. Seksjonen mener at skal bær byttes ut med bør. 

Vedtak:  Arne forsøker å skaffe en kandidat under 25 til å være seksjonens 

representant i styret og i ungdomsutvalget. 

 
Sak 27/2013   Kalender 2013 

Milslukern legges inn i kalenderen 4-7 juli. Dette er under den planlagte 
ungdomsuka.  

Vedtak:  Arne sørger for at seksjonens kalender oppdateres jevnlig og 

distribueres til styremedlemmene. 

 
Sak 28/2013   Eventuelt  
     Ingen saker under eventuelt. 
 
Neste møte avholdes hos NLF mandag 6 mai klokken 17. Møtet ble hevet klokken 20. 
 
   
 


