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Lukket  MoM 
Dato: 17.02.16 Sted: Klubbhuset 
Prosjekt ID:  Prosjekt navn: Styremøte februar 
Beskrivelse/ 
Agenda: 

Introduksjon av medlemmer i styret. 
 

1. Gå gjennom organisasjonsplan og Årshjulet. (alle leser gjennom før møtet) 
2. Avklare fagpersoner – dvs faglig leder, skoleleder, sikkerhetsansvarlig, regelverksansvarlig og miljøansvarlig. 
3. Se på hvem gjør hva med informasjon – legge ut på hjemmeside og FB. Egen infoside på hjemmesida??? 
4. Avklare hva DS skal beholde av oppgaver – hvem avklarer med ham – hvem tar seg av det som han ikke skal 

ha. 
5. Værstasjon og værhane 
6. Gjøre aksjoner på punkter som står i årshjulet. (alle ser gjennom før møtet) 

Deltakere: 
Navn: Selskap: Rolle/Mail: 
Kristian Reiten   
Jo Kolstad   

Svein Håvard Fiskvik   
Lasse Johnsen   

   

# Action point: Ansvarlig: Frist: 

 1. Gå gjennom organisasjonsplan og årshjulet   

 Komitéarbeid 
I 2015 ble det satt ned flere komitéer for diverse gjøremål. 
Løsningen har vist seg å ikke fungere særskilt godt. Én lærdom man 
kan ta av dette er at komitéen bør bestå av minimum ett 
styremedlem som kan rapportere tilbake til styret.  
Komitéene er herved oppløst og nye komitéer settes ned etter 
behov. 

 
 

 

 2. Avklare fagpersoner – dvs faglig leder, skoleleder, 
sikkerhetsansvarlig, regelverksansvarlig og miljøansvarlig. 

  

 På sist årsmøte foreslo valgkomiteen at Lars Tore burde tre inn i 
rollen som faglig leder, regelverksansvarlig og sikkerhetsansvarlig. 
Dette på grunn av at Kaare har signalisert at han ikke ønsket denne 
rollen lengere.  

  

1 Det er et ønske fra styret å bevare Kaare som skolesjef i klubben.  
Styrets kontakter Kaare og avklarer forhold rundt vervet som faglig 
leder, regelverksansvarlig, sikkerhetsansvarlig og skolesjef.   

Jo Snares 
 

2 Styret kontakter forbundet angående klubbens ønske om å endre 
ansvaret for vervene faglig leder/regelverk/sikkerhet 

Jo  

 Miljøleder: faller på Styrets leder/ Jo   

 Informasjonsansvarlig : faller på sekretær/Kristian   

    

 3. Se på hvem gjør hva med informasjon – legge ut på 
hjemmeside og FB. Egen infoside på hjemmesida??? 

  

3 Kontakt Lars Tore og få tilgang til hjemmesiden Kristian  

 P.t. er det vanskelig å finne informasjon om styrets arbeid på 
hjemmesiden.  Dette kan gjøres mer synlig og lett tilgjengelig om 
det opprettes en «fane/flik» på øverste linje i hjemmesiden kalt 
«styrearbeid» eller likende. Under denne fanen kan vi gjøre århjulet 
og referatene tilgjengelige, samt en aktivitetskalender med datoer 
for styremøter, årsmøte, klubbtur, vårslepp og liknende.  
Kontakt Lars Tore og få til en flik “styrearbeid” 

  

4 Kontakt Lars Tore og høre om han kan være behjelpelig med å 
opprette en ny fane 

Kristian  



 4. Avklare hva DS skal beholde av oppgaver – hvem avklarer 
med ham – hvem tar seg av det som han ikke skal ha. 

  

 Dag Steinars rolle har i lengere tid vært sekretær ++ i styret. Han er 
en resurs og hvis han ønsker bør han få anledning til å bidra.  

  

5 Kontakt Dag Steinar og skaff oversikt over de typer oppgaver han 
har utført og diskuter hans videre involvering. 

Kristian  

    

 5. Værstasjon og værhane   

 Vi har mobile værhaner som vi setter opp i tre-masta på nord. 
Værstasjonen plasseres der den alltid har stått, men prøver å sette 
den høyere 

  

6 Kontakt Dag Steinar og oppdaterer hjemmeside med ny værstasjon Svein 
Håvard 

 

 Svein Håvard monterer den gamle værstasjon i Fiskvika. Den nye 
Forbordstasjonen er i posten, men ikke kommet inn i Norge enda. 

  

    

 6. Gjøre aksjoner på punkter som står i årshjulet   

7 Endring på årshjulet: 
Flytt punkt «samle inn videoer» til oktober 

Jo  

8 Endring på årshjulet: 
 «Finn nye kandidater for hjelpeinstruktørkus for neste år» flyttes til  
oktober 

Jo  

9 Endring på årshjulet: 
Punktet  «forberedelse av Vårslæpp»  settes inn i mars og april 

Jo  

 Styret ser ingen kandidater for instruktørkurs i mars 
Styret tar sikte på at det utdannes to nye instruktører i 2016 og vil 
prøve å identifisere kandidater til høstens instruktørkurs 

  

10 Endring på årshjulet: 
«Sikkerhetskampanje inn mot vårslæppet» settes i mars 

Jo  

11 Julegratiale:  
- Kjøp blomster til naboer 
- Overlever utelandingsgebyr og gebyr for klipping av gress 

på landing 
(Jo har anledning til å bistå i uke 9) 

Marian  

12 Registrering av det nye styret i Brønnøysundregisteret, MelWin, 
frivillighetsregisteret og sportsadmin 

Kristian  

13 Kasserer gir styreleder tilgang til konto og nøkkel til postboks Marian  

14 Gamle styreleder overfører dokumenter til ny styreleder Marian  

 Klubben har anledning. g til å sende to representanter til årets 
seksjonsmøte, men er det nødvendig med mer enn én? 
Forslag: Faglig leder – Lars Tore 

  

15 Kontakt Lars Tore og spør om han er beredt til å ta turen til 
seksjonsmøtet 

Jo  



 Nødskjermpakkedag/sikkerhetsdag (ettermiddag på Aglo) 
Det nærmer seg sessonstart og mange ønsker å få pakket om 
nødskjermen. Vi prøver å få til Pakkedag på Aglo. Dato er ikke klart, 
men bør være i mars.  
Behøver vi folk til å pakke for oss? 
Hva kan vi få til med Breemer? 
 
Det hadde vært en ypperlig anledning å kombinere pakkedag med 
en sikkerhetsdag hvor en ekstern person kan komme og prate om 
et aktuelt tema 
 
Ronny Helgesen, Avinor og Reidar Berntsen ble nevnt 
Invitere Avinor til å prate om sin hverdag, hvordan påvirker vi deres 
hverdag og en breef rundt kontrollert luftrom 
 

  

16 Kontakt Avinor og høre om de kan være interessert i å delta på en 
sikkerhetsdag og prate om sin hverdag, vår påvirkning i deres 
arbeid og litt om kontrollert luftrom  

Kristian  

17 Kontakt Lars Tore vedrørende Breemer og pakkedag – Aglo/dato. Svein 
Håvard 

 

    

    

 7. Annet   

 De fleste av oss sjelden kontanter og klubben mister innbetalinger 
ved at folk glemmer å betale. Vips fungerer utmerket og er 
superenkelt å bruke. Klubben bør ha en Vips-tjeneste for betaling 
av skuter-turer og likende. Det ligger en utfordring i at Vips-
tjenesten må knyttes opp mot et telefonnummer eid av klubben 

  

18 Sjekk hvem tlf-nr på værstasjonene er registrert på.  Svein 
Håvard 

 

19 Kontakt Kyrre Holm og hvordan man søker voksenopplæringsmidler  Svein 
Håvard 

 

 NC Forbord 
KKHG stiller seg svært positive til et eventuelt NC Forbord/Meråker. 
Det stilles ingen krav til praktiske aspekter – KKHG stiller selv med 
poeng-registrering. Ingen krav til transport. 
På forhånd bør det settes opp en liste med potensielle turnpoints 
basert på tidligere turer flydd i området. Ruter settes opp i 
samarbeid med KKHG. 
Shgpgk står ansvarlig for vær-breefing på morgenen begge dagene. 
Arrangementet bør gå over minst to dager 
KKHG har foreslått 28.-29. mai eller 4.-5. juni  
 

  

20 Styret må ta stilling til én av disse datoene Alle  

 Neste styremøte: Tentativ uke 14   

    



 Standard kjøreplan for kommende styremøter: 
- Gjennomgang av økonomi – regnskap/budsjett 
- Aksjonslisten 
- Vi ser på årshjulet og fordeler oppgaver 
- Innkomne saker fra styremedlemmer eller andre 

klubbmedlemmer 
- Fastsette neste styremøte 
- Annet 

 
 

  

    

 Saker fra Årsmøtet (behandles på neste styremøte)   

 Styret skal i løpet av 2016 utarbeide en rekrutteringsstrategi for 
hvordan klubben i fremtiden skal nå ut til og rekruttere «de rette 
folka» 

  

 Styret skal før sluttfasen av neste PG/HG-kurs utarbeide en strategi 
for å redusere frafallet blant uteksaminerte kurselever (SP/PP2), og 
strategi for å motivere for rask progresjon til SP/PP3 

  

 Styret skal i løpet av 2016 utarbeide langsiktige mål for klubben   

 Styret skal før vårsleppet iverksette en holdningskampanje hvor 
formålet er å bevisstgjøre den enkelte pilot på airmanship og trygge 
flysikkerhet 

  

 For å styrke relasjonene og knytte tettere bånd til flytårntjenesten 
skal styret kontakte Avinor på Værnes i den hensikt å få til en 
fagkveld ledet av flytårntjenesten 

  

 Med utgangspunkt i Forbord og Meråker skal det søkes om å 
arrangere NC PG og NC HG, med intensjon om en årlig begivenhet. 

  

 Spotlanding-konkurranse   

 Vindpølse i masta ved start   

    

 Aksjoner overført til aksjonsliste Kristian 01.03.16 
  

 


