
 

Lukket  MoM 
Dato: 16.03.2017 Sted: Klubbhuset 
Prosjekt ID:  Prosjekt navn: Styremøte  
Beskrivelse/ 
Agenda: 

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

 
Deltakere: 
Navn: Selskap: Rolle/Mail: 
Svein Håvard Fiskvik  Leder 
Thor Martin Wika  Nest-leder 
Kristian Reiten  Sekretær 

Mariann Gravråk  Kasserer 
Andreas Holmer  Styremedlem 

Frode Aasheim  Vara styremedlem 

# Action point: Ansvarlig: Frist: 

 1. Styrets funksjon og sammensetning   

1 Kontakt Lasse og hør om han kan påta seg rollen som miljøansvarlig SH  

 Kristian er info/web-ansvarlig   

 2. Gjennomgang av økonomi    

2 Undersøke muligheten for kommunale støtteordninger til klubben TMW  

    

 3. Aksjonslisten   

3 Kontakter Jo og overfører tilganger og informasjon fra gammel til ny 
leder 

SH  

    

 4. Vi ser på årshjulet og fordeler oppgaver   

 Representanter til Tinget er valgt av årsmøtet: Jo og Kristian   

 Skjermpakking ble i 2016 arrangert på høsten i sammenheng med 
årsfesten. Dette ble ansett som svært vellykket da oppmøtet ble godt 
og styret ønsker å videreføre arrangementet på samme måte i 2017. 
Styret ser på muligheten for å invitere NLF/Trond til arrangementet 

  

4 Styret skal forsøke å avholde en sikkerhetskveld med fokus på 
kontrollert luftrom. Kontakt Reidar Berntsen og inviter til 
«luftromskveld» 
Involver Lars Tore i prosessen 

KR  

5 Undersøk muligheten for om Stian Olsen kan ta en session om 
metrologi i sammenheng med overnevnte sikkerhetskveld 

TMW  

 Kandidater til instruktørkurs og hjelpeinstruktørkurs 
Lasse, Thor, Hugo kandidater for instruktørkurs 
Hugo, Jon Arne, Thor, Andreas, Frode til hjelpeinstruktørkurs 

  

6 Kontakt Kaare og be om at han arrangerer hjelpeintruktørkurs. KR  

 Dugnadsbehov i 2017 
Nordstarten – plæna har blåstbort 
Sørstarten – drenere start (grøft og rør) 
Beise klubbhus 

  



 Aktivitetskalender 
19-21 mai. Vårslæpp og 40-årsjubileum 
26.-ish april Sikkerhetsdag og temakveld  
22/23. april Dugnadsdatoer – beise hus/nordstart 
20-23. juli - Klubbtur Vågå 
4-6. august Klubbtur Åre 
21. oktober Nødskjermpakkedag og årsfest 

  

7 Nytt styre må registreres i Brønnøysundregistrene, Melwin,  
Frivillighetsregisteret og SportsAdmin. 
 
Styret må ha tilgang til dette – skaff rettigheter. SH kontakter Jo og 
gjør hand-over.  

SH  

8 Styret må selv ha tilgang til overnevnte tjenester. Få tak i 
loggin/passord og lag en instruks for hva som skal registreres hvor og 
hvordan  

SH  

9 Gjennomgang av revisjon 
Frist for å sende inn revisjon av klubben 1. April 

SH  

 5. Innkomne saker    

 Gjennomgang av vedtak fra årsmøtet 
1. Luftsporttinget 
2. mål og strategi for klubben 
3. Adhock - pengepremier 

  

 Mariann har frasagt seg pengepremien for 2016-XC konkurransen   

V1.03 Med henvisning til årsmøtet ble styret instruert til å fatte et vedtak hva 
gjelder økonomiske støtteordninger til klubbens medlemmer 
 
Vedtak: 
Stjørdal Hang- Paragliderklubb skal i fremtiden ikke dele ut 
pengepremier eller økonomisk støtte i relasjon til konkurranser.  
 
Enstemmig vedtatt 

  

V2.03 Det er nødvendig å få på plass en formell instruks for hvordan 
tandempiloter skal betales for tandemturer i regi av klubben. 
Tandempilotene forpliktet seg til å fly 12 turer gratis for klubben 
sesongen 2017 for å dekke 18 000 av investeringen av ny vinge 
sesongen 2016, Ref styremøte September 2016. 
 
Vedtak: 
Klubbens godkjente tandempiloter har anledning til å bruke klubbens 
tandemutstyr mot en leie på 500 kr/tur. Ved eksempelvis vårslæpp, 
kurs, demo-turer eller liknende forplikter tandempilotene seg til å fly 
gratis for klubben. For rabaterte turer annonsert av klubben tilfaller 
hele summen den aktuelle piloten. For gratis eller rabaterte turer skal 
det ikke betales vingeleie. 
 
For å få utbetalt penger for tandemturer skal det søkes om 
«kostnadsdekning» hvor det redegjøres for antall turer, datoer og 
navn på passasjerer 
 
Enstemmig vedtatt 

  

    



 Luftsportboks: Fiskvika – Status fra Hans Cato Grytnes 
 

 
Møte i Avinor 31. mars hvor de skal ta stilling til saken. Magne Jerpstad 
har lovet oss svar etter det. 
 

  

 Kurskontakter for 2017: 
HG – Vidar Wahlberg 
PG – Erik Veie 

  

10 Inkludere på årshjulet for februar: Velge kurskontakter HG og PG KTR  

 6. Fastsette neste styremøte   

    

 7. Annet   

 Planlegging av vårslæpp starter i april 
Konsert på forbordsfjellet?  

  

 Ny domene til klubben – link til eksisterende. Vanskelig å huske 
shgpgk.org. Forslag vurderes til neste styremøte 

  

11 Props and stash 
Undersøk mulighetene for å trykke skjorter og liknende med 
klubblogo. Rimelig give-away til tandempassasjerer 

SH  

 Aksjoner overføres til aksjonslite   
  

  


