
Styremøte 6/4-2011
Tilstede : Tore, Brynild Jorid, Jan, Stig Rune, Kristian , Trond, Dag-Steinar

Sak 1. Vei Meråker.
Vi har fått en ny regning for veien på ca. 7000,- via Ragnar Albrigtsen som var leder til 2003. Vedtaket om 
dette ble gjort på et møte vi ikke fikk  innkallelse til pga. at posten fra Meråker kommune ble sendt til Ragnar. 

Vedtak: Tore tar kontakt med Meråker kommune og prøver å redusere regningen.

Sak 2. Status norgescup HG 14 – 15 mai.
Planleggingen er i rute. Det er planlagt å gjennomføre 2 omganger + speed run. Kristian regner med at det 
kommer 15 – 20 piloter. Det har ikke vært møte med tårnet ennå om høydebegrensningen for områdene vi skal 
bruke. Forbord blir hovedområde med Meråker og Evjen som reserve. Transport blir problemet. Vi må prøve å 
skaffe en minibuss med takgrind for Hg'ene. Vi må også ha større toalettkapasitet enn klubbhuset har. Vi må 
også ta kontakt med media og prøve å få annonsert for kurs samtidig . Informasjon og side for påmelding legges 
ut på hjemmesiden. 

Sak 3. Område II.
Vedtak: Samtidig som vi har møte med tårnet om områdene for norgescupen  prøver vi å få flyttet område II 
østover og  forlenge det nordover.

Sak 4. Kursutstyr HG
Vedtak: Kristian sporer opp selene til Hans Andersen og sjekker statusen på kurs-vingene våre.

Sak 5. PG kurs.
Kåre Magnus har lyst til å bli pg-instruktør.

Vedtak: Vi vurderer om vi kan holde høstkurs.

Sak 6. Seksjonsmøte/Luftsportstinget.
Kristian deltok for oss på møtet i begynnelsen av mai. Der ble det tatt opp om manglende rekruttering spesielt 
for HG. Antall piloter synker og gjennomsnittsalderen stiger. Ellers ble det tatt opp reguleringen av luftrom med 
overgang til sportsbokser som innskrenker mulighetene for lange turer. De nye tandemreglene vi fryktet ville bli 
innført ble stoppet kvelden før i uformelle møter.

Sak 7. Vårslepp.
Vi prøver å arrangere vårslepp 7 mai med turnpoint konkurranse. Vi bruker punktene fra poengcupen med 
separat konkurranser i sp/pp nivåene. Vi tenner grillen på  ettermiddagen og har kiosk med brus-,is- og pølse-
salg.

Sak 8. Oppgradering av klubbhuset.
Før Vårsleppet bør vi oppgradere verandaen og trapp , skaffe ny vindpølse, fikse utelysene og sette opp plakater 
på Sørstarten og i Fiskvika om PP3 krav. Vi må også ta kontakt med Forbord om pløying av landinga. Han har 
planlagt å gjøre dette i år og vi må varsle om at vi skal ha vårslepp og nc.
 
Vedtak: Tore ringer Forbord. Dugnad på klubbhuset tar vi når det blitt bart.

Sak 9. Kontrakt fra Statsskog for starten på Nord.
Vi må fornye kontrakten for området vi har endret på Nord starten.

Vedtak: Stig Rune sender epost fra statsskog til Tore som tar over saken.

Møtet er hevet.
Referent: Dag-Steinar Johnsen


