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Sak S-01/2018

Velkommen, året som gikk ved Ane

Etter en kort presentasjon av alle deltakerene innledet Ane møtet med info
om bla. status på regnskap og medlemmer.
Stikkord for helgen:
1 Seksjonen skal organiseres på en slik måte at vi ikke er avhengig av
enkeltpersoner.
Dersom en i ledergruppen skulle bli syk eller av annen årsak ikke kunne gjøre
oppgavene sine skal seksjonen enkelt rulle videre.
2 Det er lov å ha forventninger både til andre, men vi må aldri ta noen for gitt.
Sak S-02/2018

Sikkerhet ved Runar

Runar gikk igjennom årets hendelser.
Sak S-03/2018

Regelverk ved Trond (vikar for Bjørn)
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Side 1

Trond orienterte over arbeide gjort med regelverk i 2018 og saker som er på
agendaen. Se eget vedlegg.
Sak S-04/2018

Oppfølging fra møte med FLG 22.08.2018

Protokoll fra møte med FLG 22/08/2018 ble gjennomgått og godkjent.
Møtedatoer for 2018 og 2019 er foreslått og satt.
Utvalgslederne jobber videre med kandidater til utvalgene. En del forslag er
på bordet, men det er ikke komplett. FLG skal møtes 5/12 for å ferdigstille
dette.

Sak S-05/2018

Flightplan

Gjennomgang og oppdatering ihht foregående punkt. Se vedlegg
Sak S-06/2018

Flightlog

Status på hvordan flightlog.org fungerer ble diskutert, samt det at mange av
våre medlemmer bruker andre plattformer å logge på.
Det finnes en muntlig avtale med Stein-Tore Erdal om flightlog.org, men vi
ønsker en skriftlig avtale. Trond utarbeider en avtale som han tar videre med
Stein Tore.
Det ble enighet om at det skal undersøkes om muligheten for å hente ut data
fra andre logge plattformer, Trond sjekker mulighetene for dette.
Arbeidsgruppe for å utvikle flightlog skal settes i gang, etter dialog med SteinTore. Trond kommuniserer med Tor-Erik Stranna.
Se forøvrig flightplan.

Møtet ble avsluttet søndag 28/10 - kl. 15:00
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Frist/dato må fylles inn
[Rød tekst] Dato/tekst må bekreftes
#
1
2

Tema / Mål
Instruktørkurs: Sikre at klubbene sender gode kandidater til kurs. Heve
kvaliteten på utdanning.
Instruktørkurs: Sikre at klubbene sender gode kandidater til kurs. Heve
kvaliteten på utdanning.

Oppgave / Notater

Ansvarlig

Frist

Fokus på kvalitetsopplegg for hjelpeinstruktører.

Johan

31.12.2019

Utarbeide kurs/seminar for hjelpeinstruktører.

Johan

07.03.2019

Bjørn

[Bjørn
kommer med
forslag på
fremdriftspla
n]

3

SPG: Utvikle et godt regelverk for utdanning og sikker utøvelse av sporten.
Utdanne instruktører som kan følge opp SPG i hele Norge. Ha instruktører i
hele landet som kan være med på å bygge et sunt miljø.

Definere et skille mellom SPG/minivinger/PG

4

Årlig obligatorisk holdningsseminar/sikkerhetsdag
(Faglig Leder Møte. Resten av forbundet kaller det Leder Møte)

I desember hvert år, skal dato for ledermøte settes.
Dette skal være hvert år. I år med Luftsportstinget har Fagsjef
det vært siste dagen.

01.12.2018

5

Oppdaterte prøver på alle trinn og grener

PP5 prøver er oppdatert. PP3 er på engelsk, norsk og
(polsk).
Oppgaver til instruktører som skal komme med til
Instruktørseminar; må være et krav for å bestå.

Johan/FLG

07.03.2019

6

Oppdaterte prøver på alle trinn og grener

E-kurs i Min Idrett er in progress.

Trond

7

Forenkle hendelsesrapporter

8

Tilbakemeldinger til hendelsesrapporter

9

Standardisert sammendrag av hendelser

10

Forenkle hendelsesrapporter

11

Personvern

12

Klubbveileder

13

Kursveileder 2019

14

Instruktørhåndbok

15

Folkehøyskoler

16

Kursmateriale

17

Hjepeintruktørutdannelsen

18

SPG utdanningssystem

19

Konverteringskurs

20

SPG plakaten

21

PHI kompendiet

Uhell/næruhell/ulykke, potensielt utvikle ulike
skjemaer.
Bruke sikre sider til å formidle mer generelle
læringspunkter fra hendelsesrapporter.
Standardisering av kvartalsvis rapport med statistikk
og key take aways.
Utkast til forenkelt hendelsesskjema.

07.03.2019
Q1 2019?

Runar

[Neste
FriFlukt]

✓

Fagsjef / [Statistikkansvarlig]

[Kvartalsvis]

✓

Runar

31.12.2018

Lage taushetserklæring for Styre/FLG/komiteer/+++.
"Disclaimer" til loggboka.

Job

31.12.2018

Bjori oppdaterer "Klubbveileder".
Trond sender så denne til klubbene i 2019.
Legg inn PP2 flystedsutsjekk.

Bjori
Fagsjef

31.12.2018

Johan
Johan lager utkast

Johan

Fagsjef bør besøke folkehøyskolene hvertfall en gang
per skole per år. Helst en praktisk dag. Ta med
Fagsjef
ungdomsrepresentant.
"Folkehøyskoleprøver" bør revideres hvert år.
Trond innhenter presentasjoner fra klubbene. Frist
fredag om en uke. Klubbene får frist på å sende innen
november.
Fagsjef og Johan
Johan bestemmer frist ut fra hvor mye han får på
listen for 2019.
Settes i system.
Prioritert 2019. Formalisert regelverket og
konvertering fra speed til PG.
FLG må vurdere konverteringskurs som konsept og
kompetansekrav som skal nås. Hvor mye ansvar skal
klubbene "få" og samtidig at seksjonen ivaretar
sikkerheten til samtlige.
Trond sender rundt samme skjema til faglige
ledere/klubbene.
Trond sender dette årlig til
Alpinanleggeneslandsforening for å holde de
informert.
Johan oppdaterer kompendie.
Trond ser på utkast til klubbrevisjonsskjema til første
desember. FLG ser på dette først, deretter
distribueres til samtlige faglige ledere.
Fokus på revisjon/sikkerhetsdag skal økes.
Avvik som ikke lukkes innen gitt frist skal få
konsekvenser ihht sikkerhetssystemet
Trond hører med Elin innen 2018 om hun ønsker en
rolle som statistikkansvarlig i seksjonen.
Dette inkluderer revisjon av Surveymonkeyspørreskjema/kursevaluering.

01.01.2020

✓

02.11.2019

Johan

30.06.2019

Johan

31.12.2019

FLG

31.12.2019

Fagsjef

31.12.2018

Johan

Klubbrevisjonskjema

23

Statistikkansvarlig

24

Læremateriell HG/SPG

25

Budsjett til FLG

26

Krav til nivå

27

Spm og svar til prøver

Samtlige i Styret og FLG lager fem spm hver med
svaralternativer innen 31/12.

Hele Styret og FLG

31.12.2018

28

FLG Komiteer

FLG får bemannet komiteene. Frist: 5. desember.

FLG

05.12.2018

29

Flightlogutvikling

Oppdatere ønskelisten til Flightlog.

Fagsjef

Høre med noen med kompetanse på feltet for å
utarbeide oppgavesamling for HG og SPG.
SPG: Innen 2020 bør vi ha på plass læremateriell.
Utfordring til FLG om hvor stort budsjett trengs for å
gjennomføre "det store løftet"
FLG skal gjennomgå krav til SP/PP/SPG nivåer

30

Få kontroll på Flightlog

31

"Flightlogbruksanvisning"

Potensielt kan Tor Erik Stranna kontakte Stein med
beskjeden at vi ønsker kontroll. Dette for å kunne
utvikle den og potensielt innføre tvungen logging på
denne plattform.
Trond sjekker om det er mulig å få alternativ data fra
Xcontest, leonardo etc.
Evt. avtale mellom Stein og NLF (30. juni 2019).
Bjori lager bruksanvisning til logging.

32

Bedre metrologikunnskap hos elever og piloter

FriFlukt: Fast spalte i Fri Flukt. Mikromet.

34

✓

Runar

22

33

Årlig
oppgave

Fagsjef

01.12.2018

Fagsjef

01.12.2018

Fagsjef/Johan

01.01.2020

FLG

01.12.2018

Runar

Fagsjef

30.06.2019

Bjori

31.12.2018

✓

35

