Referat fra årsmøtet i Stjørdal Hang- og Paragliderklubb 31/01-2009.

1.  Godkjenning av møteinnkallelse
	-    Godkjent

2.  Godkjenning av de fremmøtte representanter
	-    Godkjent

3.  Valg av møteleder og referent
-	Møteleder :	Brit Sørum
-     Referent : 	Dag-Steinar Johnsen

4. Godkjenning av årsmelding
-	Godkjent

5. Godkjenning av revidert regnskap
-	Godkjent
	Regnskapet går ca. 28000,- i overskudd, men noen utgifter for kurs i 2007  og i 2008 vil bli overført til 2009. Utbetalinger til tandempilotene for tandemturer som ikke er gjennomført for tandemgavekort men tatt til inntekt i regnskapet vil bli overført til 2009. Disse utgiftene samt at det ikke ble foretatt noen innkjøp i 2008 gjør at regnskapet går ca. i balanse. 

6.  Fastsettelse av årskontingent
- 	Årskontingenten forblir uendret på kr. 450,-

8. Behandling av innkomne forslag
·	Tandem : 
	Klubbens tandem piloter har etter at klubbens tandem ble ødelagt brukt utstyr som Brit 	har stilt til dispossisjon. Klubben har fått tilbud om å kjøpe dette komplette utstyret for 	15000,-.
	Vedtak : Klubben kjøper utstyret og tar 250,- i leie pr. tandemtur.

·	Vei Meråker:	
	Klubben har fått regning på 13250,- som er 5% av utgiftene for veien til toppen fra 	Meråker  komune. 
	Vedtak : Det nye styret følger opp denne saken for å skaffe opplysninger om veiens 	kvalitet med hensyn til kjørbarhet for bil og eventuelle årlige vedlikeholdskostnader før vi 	betaler.


9. Valg av styremedlemmer og andre tillitsvalgte
·	Leder :	Børt Bjelland (1år)
·	Styremedlemmer:	Jan Reppe, Stig Rune Søberg, Morten Bakken og 
				Dag-Steinar	Johnsen.  Dag-Steinar for 1 år og resten for 2år.
·	Revisorer : 	Robert Kristian Pedersen, Jan Marius Reppe
·	Valgkomite : 	Per Ivar Moum, Eystein Leirfall

12. Utdeling av premiene i Poeng Cup’en 2007
	Vinnerne ble Lars Tore Strand med 118 poeng og Marius Pedersen med 10 poeng.

13. Orienteringssaker
Lars Tore orienterte om to dødsulykker i 2008. En i frankriket etter "vingover" i lav høyde  med PG og en i Norge etter flyging med motorisert PG lavt over vann. Det hadde ellers 	vært mange stygge hendelser med flyging i mye vind med lavt trinn. 
Etter 2008 sesongen har HP/NLF besluttet å legge mye vekt på sikkerhet og holdinger i 2009.
Hver pilot med gyldig lisens vil få et brev om dette fra seksjonen og det vil i tillegg bli gjennomført en del tiltak fra faglig ledegruppe på dette område. 
Seksjonen ønsker at alle klubber i løpet av 2009 skal avholde et sikkerhetsseminar som seksjonen holder på å produsere underlag for. Lokale hendelser skal også diskuteres i klubben etter at de har blitt rapportert til seksjonen som gir tilbakemelding på disse.

Møtet er hevet.

Referent : Dag-Steinar Johnsen


