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Protokoll HP NLF styremøte 
 

Møte 04/16 
 

Avholdt 09. desember 2016 i NLFs lokaler i Møllergata 39, Oslo.  
Møtet startet kl. 17:00. 
 
 
Deltakere: 
 

Styret:   Ane Pedersen, Styreleder 
   Erik Skarbøvik, Styrets nestleder 
   Frode Graff, Styremedlem (på telefon – til 18:00) 

Brynhild Jorid Rotvold, Styremedlem (på telefon) 
Seksjonen:  Trond Nilsen, Fagsjef 
 
Ikke tilstede:  Sondre Auestad, Styremedlem (ungdomsrepresentant) 
   Erland Åmot 
 
Sak 38/2016 Godkjenning av innkalling, agenda og de fremmøtte 

Vedtak: Innkalling, agenda og deltakere ble godkjent. 
 

Sak 39/2016 Gjennomgang og godkjenning av protokollen fra styremøte 3 

Protokollen for styremøte 3 ble gjennomgått. 
 
Vedtak: Godkjent. 
 

Sak 40/2016 Orienteringssaker, administrasjon ved Trond 

Kjell-Harald Nesengmo har fått mandat til å jobbe med NIF og ISF (Idrettens 
Studieforbund) for å se om det er mulig å fortsatt få voksenopplæringsmidler 
til nybegynnerkurs. 
Arbeidet med å utvikle Flightlog går sakte, så langt har det kun blitt en endring 
og det er muligheten til å lage en hendelsesrapport på engelsk. 
Instruktørkurs og seminar er avholdt i Drammen 20-23/10. 19 deltagere på 
kurset hvorav samtlige er uteksaminert. 23 deltagere på seminaret har fått 
fornyet sin instruktørlisens. Arrangementet ga en netto inntekt på Kr 9.252,- 
inkludert Kr 3.520,- i VO midler. 
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Flyttingen av forsikring fra medlemskort til lisenskort har ikke vært problemfri 
og har gitt et antall tekniske utfordringer samt et stort antall ekstra 
telefonsamtaler og eposter. 
10% av våre medlemmer hadde ikke gyldig lisens tross betalt medlemskap, 
det er til dels stor mangel på kunnskap blant medlemmene om hva de faktisk 
betaler for. 
Radiotelefonikurs ble avholdt 12/10 med 37 deltakere hvorav 22 på Skype. 
Fagsjefen har siden siste styremøte vært på 3 klubbesøk, OPK 4/10, Voss 
26/10 og DROP 15/11. Videre plan er å samle klubbene i Trøndelag til en 
sikkerhetsdag på nyåret i samband med at Ronny Helgesen skal ha 
nødskjermopplæring hos Orkla HPK. 
Utdeling av Hederstegn til Stein Sørensen og Stein-Tore Erdal for deres arbeid 
med henholdsvis GpsDump og Flightlog.org. Dessverre hadde ingen av de 
hedrede anledning til å være tilstede. 
Det er oppdaget en praksis der kursregistreringsskjemaer ikke sendes inn før 
kurs har vart noen dager, dette for å unngå å få regning på elever som hopper 
av etter noen få dager. Dette medfører at man kurser uforsikrede elever og er 
selvfølgelig ikke en akseptabel praksis. 
 
 

Sak 41/2016 Orientering fra NLF ved Ane 

Sak 42/2016 Orientering fra faglig ledergruppe ved Trond  
 

Revideringen av Sikkerhetssystemet er ikke kommet skikkelig i gang, men FS 
har mottatt gode innspill fra både SPG og PPG miljøet. 
Arbeidet med å få orden på tandemvirksomheten har gitt effekter og det ser 
ut til at klubbene tar sitt ansvar. 
FS har hatt møte med styringsgruppa for SPG på Voss. Styringsgruppa må få et 
klart mandat som viser hva som er dens oppgaver. FS har bedt Morten 
Knapstad delta i FLG for å tilføre FLG mer kompetanse på SPG. Morten har 
akseptert. 
PPG kompendiet behøver en oppgradering, styringsgruppa for PPG må også få 
et klart mandat og det bør ses på gruppas sammensetning. 
Vi er oppe i 94 rapporterte hendelser i 2016, men det er fortsatt store 
mørketall. I 2017 må vi jobbe med å øke rapporteringsfrekvensen. 
Mange medlemmer er ikke kjent med behovet for å rapportere skade til 
forsikringsselskapet, mer informasjon rundt forsikringer er nødvendig. 
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Sak 43/2016 Regnskap per oktober 

Vi må gjennomgå telefon, internett etc. i Vågå for å se om vi kan slippe å 
betale for vinterhalvåret. 
KK Akro PG fikk ekstra tilskudd. 
Mulig vi savner noen kostnader for Luftsportsuka fra NLF. 
 

Orienteringssakene ble tatt til informasjon. 
 

Sak 44/2016 Kompensasjon til FLG - status 

Størrelsen på kompensasjonen ble diskutert 
 

Vedtak: Tidligere forslag til kompensasjon fastholdes. 
 
Sak 45/2016 Forsikringer - dekninger, ny ordning der forsikring følger lisens 

FS informerte om endringer i forbindelse med forsikringsoppgjør mot 
medlemmene. 
 

Vedtak: Tatt til orientering 
 
Sak 46/2016 Fri Flukt - Status 

Jan Richard Hansen har overtatt redaktøransvaret og målet er å ferdigstille en 
utgave før nyttår.  
 

Vedtak: Styret godkjent Jan Richard Hansen som ny redaktør. 
 
Sak 47/2016 SPG vs regler for akro i nytt sikkerhetssystem 

FS informerte om hva som gjelder per i dag. Siden det ikke er egne regler for 
SPG når det gjelder akro så må disse følge regelverket for PG der øvelser skal 
avsluttes min 200 meter over bakken. Dette er ikke i samsvar med hvordan 
det er tenkt at man flyr med SPG og blir følgelig ikke etterlevd. Dette 
medfører at SPG utøvere bryter regelverket ved mer eller mindre hver 
flyvning, noe som kan påvirke en eventuell forsikringsutbetaling. Regelverket 
bør endres. 
 

Vedtak: Det er enighet om at den kommende revisjonen må ha egne regler for dette. 
 
Sak 48/2016 Midlertidig avvikende «medlems- og lisensår» for folkehøyskoler 

Det har vært et ønske fra flere folkehøyskoler om å bli fakturert for 
medlemskap og forsikring som følger skoleåret i stedet for kalenderåret. Da  
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dette ikke vil ha noen økonomisk betydning for den enkelte utøver anbefales 
ikke dette. 
 

Vedtak: Godkjent 
 
Sak 49/2016 La folkehøyskolene ligge direkte under NLF på lik linje med klubb 

Det har vært et ønske om at folkehøyskolene ligger direkte under NLF på lik 
linje med klubber og ikke som i dag at de ligger organisasjonsmessig under sin 
klubb. For at dette skal kunne gjøres vil FS måtte være faglig leder for 
folkehøyskolene. Siden alle elever ved folkehøyskolene uansett må være 
medlem av en klubb videreføres ordningen som den er, med noen endringer. 
Folkehøyskolene sender kursregistrering direkte til NLF (kopi til FL i aktuell 
klubb) og NLF ordner med direkte fakturering til folkehøyskolene. Styret 
ønsker at det etableres et system for at eleven skal bli tatt vare i lokal klubb 
etter endt skoleår. 
 

Vedtak: Godkjent 
 
Sak 50/2016 Skal NLF støtte WG6? 

Det franske forbundet har forskuttert regningen for WG6 sitt arbeide for 2016 
og har bedt de øvrige forbundene om støtte. FFVL har sendt en oversikt over 
de bidrag de håper å få basert på hvert enkelt lands antall medlemmer. 
Beløp for Norge om Tyskland bidrar er € 506,- - om Tyskland ikke bidrar er 
beløpet € 573,-. Siden et antall land stemte for å ikke støtte WG6 sitt videre 
arbeid ved forrige EHPU møte er det lite sannsynlig at alle vil bidra ihht FFVL 
sin liste. 
 

Vedtak: Det ble besluttet at NLF støtter FFVL med € 573,- uavhengig av om Tyskland 
bidrar eller ikke. 

 
Sak 51/2016 Skal man prøve å ‘hive ut’ svartflyvere fra grupper på sosiale media slik at de 

ikke kan promotere sin virksomhet? 

Per i dag er det et antall piloter som flyr uten lisens, men som samtidig er 
ganske aktive på Facebook der de blant annet gir råd til nybegynnere om 
flyving og valg av utstyr. Dette tolkes som at de ønsker å være en del av 
miljøet. Å utestenge dem fra gruppene vil muligens gjøre det mer attraktivt å 
være medlem og fly med lisens. Vi har sett at når det kreves lisens for å delta 
på arrangementer så har dette medført en tilstrømning av medlemmer. 
 

Vedtak: Tatt til orientering 
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Plan for styremøter 2017 

  
  Styremøte 1 2017 mandag 06.februar 

Styremøte 2 2017 fredag 31.mars 
Seksjonsmøte 2017 lørdag 1.april 
Luftsportsting søndag 2.april 

 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 20:45 
Neste møte: 6.februar 
 
 
 
 


