
Styremøte 13/10-2010

Sak 1. NLF konferansen ”Sammen i lufta” lørdag 13. og søndag 14. november.
Vi har fått innbydelse til konferansen ”Sammen i lufta”. Konferansen skal ha fokus på 
kvinner og luftsport! Hvordan kan vi få med oss flere kvinner til å bli aktive innen våre 
aktiviteter og hvordan kan vi få flere kvinner engasjert til å påta seg lederverv lokalt 
og/eller sentralt? NLF dekker opphold og måltider for inntil to personer fra hver klubb. 
Reise til/fra Gardemoen dekkes av den enkelte eller av klubben. 
Bjorid og Mariann har begge lyst til å delta på denne konferansen.

Vedtak: Klubben dekker reiseutgiftene til/fra Gardemoen for Bjorid og Mariann

Sak 2. HG seler.
Hans Andersen har tatt kontakt med styret angående seletøy som klubben skal ha lånt for 
noen år siden. Ifølge årsrapportene som har lagt frem på årsmøtet skal vi ha 3 seler selv.

Vedtak: Stig Rune tar kontakt med Per Ivar om dette

Sak 3. PG Instruktører / kurs.
Klubbens instruktører har gjennomført det antall kurs som avtalt når klubben sendte dem 
på kurs. Vi har ingen instruktør som ønsker å holde kurs våren 2011.

Vedtak: Vi anbefaler de som tar kontakt med klubben angående kurs om å ta dette i Åre 
og ta kontakt med oss etterpå om konvertering til Norsk lisens. 

Sak 4. Julebord.
Vi skal også i år ha julebord og trenger en komite.

Vedtak: Vi prøver å skaffe frivillige til komiteen på fårikålfesten 16/10
(De som stod for fårikålfesten tok også på seg julebordet)

Sak 5. Aktiviteter for 2010.
Mange i klubben med PP3 flyr i ganske termiske forhold.

Vedtak: Klubben arrangerer klubb tur til Åre med sikkerhetskurs og mulighet for de 
andre deltagerne på turen å prøve noen enklere øvelser. For eksempel å ta litt krappere 
svinger i trygge omgivelser.

Sak 6.  Dugnad .
Vi regner med at Robert forsatt jobber på Bunnpris Jakobsli ved nyttår slik at vi får stille 
med 8 stykker på varetelling 1/1 kl.12.

Vedtak: Stig Rune tar kontakt med Robert om dugnad. Når dette er klart legger vi ut 
påmelding på hjemmesiden med en frist slik at vi kan varsle Robert i god tid dersom vi 
ikke klarer å skaffe nok frivillige og må si fra oss denne dugnaden.



Sak 7.  Låssystem på klubbhuset.
Til nå har 33 nøkler blitt delt ut til medlemmer. Av disse er 5 delt ut til medemmer som 
nå har sluttet uten å levere tilbake nøkkelen. På epost henvendelse om dette har bare en 
svart med at nøkkelen er rotet bort. 

Vedtak: Vi sjekker alternative løsninger og pris for skifting av lås og sliping av nye 
nøkler, system med RFid kort eller kodelås.

Sak 8.  Postboks.
Klubben har nå postboks på Stjørdal postkontor som stenger kl. 17. Dette gjør at det er 
vanskelig for styret hente post. 

Vedtak: Vi prøver å få noen som bor eller jobber på Stjørdal til å hente posten og ta den 
med til klubbhuset.

Møtet er hevet.
Referent: Dag-Steinar Johnsen


