
 

Lukket  MoM 
Dato: 04.01.2017 Sted: Klubbhuset 
Prosjekt ID:  Prosjekt navn: Styremøte  
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    

    

 2. Aksjonslisten   

    

 3. Vi ser på årshjulet og fordeler oppgaver   

 Årsmøtet er utsatt til 18.02.2017 slik at flest mulig fra styret får 
deltatt 

  

1 Legg ut en sak på hjemmesiden og oppfordre til å sende inn 
saker. Frist to uker før årsmøtet 

Kristian  

2 Send ut årsmøteinnkallingen Kristian  

3 Sluttføre regnskapet og få det godkjent av revisorer Mariann  

4 Idrettsregistrering – kommer på fellesmail  Jo  

5 Sende ut julegtratialer til grunneiere – ref liste Svein 
Håvard 

 

 4. Innkomne saker    

 Diskusjon rundt instruktører og gjennomføring av kurs 
Faglig leder og skolesjef 
 
Etter Arne sluttet i forbundet har det vært flere misforståelser og 
dårlig kommunikasjon mellom instruktørene og forbundet. Man 
ser det nødvendig å ta en gjennomgang, samt vurdere hvordan 
man kan etablere felles rutiner for kursgjennomføring 
 
skolesjef tar ansvar for å ta en felles gjennomgang med alle 
instruktører 

- Sikre at hovedinstruktør husker de viktigste tingene 
- Etter årsmøtet i år må styret ta en telefon til forbudet og 

sjekke at de med verv har riktige tilganger 
- Kjører PG-kurs feb/mars – ser ingen behov for å øke 

kursavgiften – rekruttering er viktigere 
- Lars Tore informerer på hjemmesidene om nye rutiner 

vedrørende fornying av lisenser 

  



6 Tandemseler er utrangerte 
Behøver nytt sele-sett – nødis er ok stand og kan benyttes videre. 
Ser på to mulige alternativer – termikk og rotor eller skysport 
Seletøyet er sikkerhetsmessig forsvarlig, men begynner å bli slitt 
– passasjer kommer seg helle ikke opp i sela uten hjelp.  
Kan brukes på DS sin gamle vinge som en nr-to-vinge dersom 
linesettett fornyes 
Foreslår å kjøpe skysport sitt sele-sett med nødis – kr7500 
Styret gir tandempilotene et mandat til å gjøre et innkjøp av 
komplett sett med en ramme på 7500 

Svein 
håvard 

 

7 Tar sjekk rundt line-sett til flying planet vinge Svein 
håvard 

 

    

 5. Fastsette neste styremøte   

 Ca 2 uker før årsmøtet – uke 6   

    

    

 6. Annet   

8 Avinor har ikke respondert på forslaget til avtale om flyging i 
Værnes CRT – Følger opp 

Kristian  

9 Etterregistrer PG-seler på referat for november/desember Kristian  

 Aksjoner overføres til aksjonslite   
  

 


