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Lukket  MoM 
Dato: 07.04.16 Sted: Klubbhuset 
Prosjekt ID:  Prosjekt navn: Styremøte April 
Beskrivelse/ 
Agenda: 

Agenda: 
1. Gjennomgang av økonomi 
2. Aksjonslisten 
3. Vi ser på årshjulet og fordeler oppgaver 
4. Innkomne saker 
5. Fastsette neste styremøte 
6. Annet 

 
Deltakere: 
Navn: Selskap: Rolle/Mail: 
Jo Kolstad  Leder 
Svein Håvard Fiskvik  Nest-leder 

Kristian Reiten  Sekretær 
Mariann Gravråk  Kasserer 

Lasse Johnsen  Styremedlem 
Frode  Vara styremedlem 

# Action point: Ansvarlig: Frist: 

 1. Gjennomgang av økonomi    

 Posten «Landing» er overløpt med kr 506,-   

 Posten «kursutstyr» (hjelmer og bøker) er overløpt med kr 5.713,- 
men kommer til fratrekk når innbetaling fra de som har bestilt 
hjelm blir bokført 

  

 Nåværende saldo er 87kNOK, men det er før instruktørene har det 
de skal ha for kurset 

  

 Tilskud/Voksenopplæringsmidlene er fordoblet i forhold til tidligere 
- fra 7kNOK til 14kNOK (må verifiseres)  

  

1 Finn ut hvem som har bestilt hjelm men ikke betalt Svein   

 2. Aksjonslisten   

2 Klubbadmin – Oppdaterer info ref mail fra idrettsforbundet Jo  

    

 3. Vi ser på årshjulet og fordeler oppgaver   

 VÅRSLÆPP OG SIKKERHETSKAMPANJE   

 Jo har pratet med LT om han kan bidra i forbindelse med 
sikkerhetskampanje under vårslæppet.  Vi bør ha fokus på følgende 
punkter: 

- Regulert luftrom/box – (spesielt høydebegrensning)  
- Airmanship/flyging i henhold til lisens/erfaringstrinn 
- Vikepliktsregler 

 
Dette kan med fordel publiseres på hjemmesiden/facbook så tidlig 
som mulig.  
Instruktørene må være «på» og følge opp kurselever og piloter som 
til vanlig ikke flyr på Forbord 

  

3 Følger opp LT I forbindelse med vårslæpp og sikkerhetskampanje Jo  

 Dato for vårslæpp: Lørdag 30. april 
 
Alternativ 1: 21. mai 
Alternativ 2: 4. juni 
Vi kan også ha Åre som alternativ lokasjon 

  

4 Sjekke når kabinbanen stenger mellom ski og sykkelsesongen Kristian  



 Klubben stiller med grill og kull.  
Vaffelrøre – selge vafler for 5’ern 

  

 Under vårslæppet stiller klubben med transport og sjåfør. Satser på 
å leie minibuss med hengerfeste – bruker klubbens til henger. 
 
Lager kø-system for å organisere transport  - sekker på linje 

  

5 Sjekke pris på leie av minibuss.  9-seter med hengerfeste Frode og Jo  

6 Sjekker om Svein Håvards sønn er interessert i være sjåfør gjennom 
hele dagen for kr 2.000,- 

Svein   

7 Lett «sjainings» av klubbhus tas på morgenen før vårslæppet Felles  

8 Handle grillkull og tennveske, vaffelrøre m.m. Kristian  

9 Informere flytårnet om aktivitet og at boksen blir åpen hele dagen Kristian  

10 Invitere Avinor til tandemtur under Vårslæppet  Kristian  

11 Hører med tandempiloter vedrørende vårslæppet og Avinor Jo  

12 Nødskjermpakking – mas på LT Jo  

 Rundkalott og styrbar nødskjerm 
Deler inn i to grupper – én pakker og instruerer mens resten 
observerer – folk pakker selv etterpå.  
Kaare kan pakke beemer.  
Ronny Helgesen – sikkerhetsinnlegg? 
Kr 200,- per pers – inkluderer sikkerhetsseanse 
Bindende påmelding med betalingsplikt – betales ved oppmøte 

  

13 Sikkerhetsdag – mas på LT om sikkerhetsseanse – Involvere Ronny 
Helgesen? 

Jo  

14 Årshjulet - Årskort flyttes til mai Kristian  

15 Premier til vårslæppet Mariann  

16 Lydsignal på spotlanding – horn – Spør DS Mariann  

    

 DUGNADER   

 Årets dugnader: 
- Nordstarten 
- Uthus/redskapsbod ute 

 
Det besluttes å utsette dugnadene til midt/sensommeren da det 
skjer mye fremover 

  

17 Sette dugnadsdatoer STYRET  

    

 DIVERSE   

18 Årskort for vei annonseres (utsettes til mai) STYRET  

19 Årshjulet - Årskort flyttes til mai  Kristian  

20 Årshjulet – dugnader utsettes til juni Kristian  

21 Årshjulet – sett datoer for aktiviteter i februar Kristian  

22 Info-ansvarlig sender ut velkomstbrev - sikkerhetsinfo Kristian  

    

    

 4. Innkomne saker    



 Ny værstasjon  
Grunnet høye data-kostnader for Fiskvika og Meråker er det 
besluttet å pensjonere begge værstasjonene og kjøpe en ny til 
Meråker (tilsvarende til Forbord-stasjonen, hvilket er mye 
rimeligere i drift). Årlig datakostnad med dagens værstasjoner 
tilsvarer omtrent like mye som innkjøpskostnaden av én ny 
værstasjon. Den nye værstasjonen er langt rimeligere i drift.  

  

23 Bestill ny værstasjon til Meråker Jo  

24 Finn ut om man kan sende data over wifi hos bonden i Fiskvika. 
(Kristian har en antenne som han gjerne donerer til klubben) 

Svein   

 Betalingstjenester (VIPS eller mCash) 
Vi beholder begge tjenestene 

  

 SIV-kurs 
Sikkerhetskurs – Jo har fått i stand et kurs for SHGPGK. Kostnad 
dekkes av deltagere.  En plass igjen 

  

 Aktivitetskalender 
Kalenderen bør «pussessopp» og oppdateres med aktiviteter  

  

25 Kontakt DS og hør om han er villig til å påta seg jobben med å 
pimp’e aktivitetskalenderen 

Kristian  

 NC Forbord 
Dato satt til 4-5 juni med Forbord som utgangspunkt. Mulig 
Meråker kan brukes som alternativ, men det er midt i 
vekstsesongen til landbruket og landingsmulighetene er uklare 
Kristian organiserer det praktiske.  

  

26 Prat med Kaare om landing i Meråker sommerstid Kristian  

    

    

 5. Fastsette neste styremøte   

 18 -19 mai – folk melder fra på chat   

    

    

 6. Annet   

 Revisjon 
Revisjon gjennomgått og godkjent av styret 

  

27 Kontakter NLF og overfører Melwin-rettigheter til klubben Kristian  

28 Sender inn revisjon Jo  

    

29 Saker fra Årsmøtet (Tilføres aksjonslisten) Kristian  

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

  

31 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 

Kristian 
starter 
prosessen 

 

32 Styret skal i løpet av 2016 utarbeide langsiktige mål for klubben   

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

  

34 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 

  



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

  

36 Vindpølse i masta ved start (stang og heiseordning) Lasse Før 
vårslæpp 

 Aksjoner overføres til aksjonslite Kristian 12.04.16 
  

 


