
  

Referat styremøte 03 2014 i Jæren Hang og Paragliderklubb.
  
Sted og tid: mandag den 24. november 2014. Møtet startet klokken 20.00.
Innkalt: Paal Wiik. Frode Medhus. Melanie Seguin. Arvid Lura. Kjetil Fedde. Per Sandve, Jostein 
Reinsos,
Tilstede:   Per Sandve, Melanie Seguin, Arvid Lura. Jostein Reinsnos 

Referent: Per Sandve 24.11.2014

SAKSLISTE  
GJENNOMGANG OG OPPFØLGING AV FORRIGE MØTERS SAKER
Sak 4    Værstasjoner. Kun 2 stk klar. Vi har bevilget 4 totalt. Per's ansvar mht purring, så de er klar til 2015-sesong.
Sak 10  Vinsj.   Ansvar Jostein.  Styret godkjenner for kursing. Faglig leder sørger for at det blir utført etter boka. Selve 
investeringen mot kostpris fra medlem i klubben, foreslås fremmet Årsmøte, da dette blir en større investering.
Sak 14 Klubbvinger              Ansvar Frode. Sak utsettes til neste møte, da Frode ikke kunne møte.
Alle andre saker er lukket.

Sak 15/2014 Søk av midler til voksenopplæring 2014 . Per's eksepsjonelt dårlige datakunnskaper strekker ikke til. 

Vedtak:       Siden fler i styret har prøvd og mislykkes, sendes ballen til Melanie med fullmakt til å komme inn på 
respektive sider. 

Sak 16/2014 Forslag Nurhan: Forbedre landing i myra ved klubbhuset med masse fra Ryfast.

Vedtak:      Styret opplyser at Det skal bygges 2 hus på denne landing. Det anbefales at vi venter til kommunen 
har regulert område, så vi vet hvor tomtene kommer. Grunneier opplyser dessuten at drenering er merkbart utbedret for
anledning landsskytter-stevnet. Det vedtas ikke midler for utbedring.

Sak 17/2014      Forespørsel fra Robert. Søk av Luftsportsbokser i forbindelse med SNAP

Vedtak:               Per har sjekket med forhenværende luftromskomite. Det skal forsøkes å legge inn en forsinket søknad. 
Ansvar Melanie.

Sak 18/2014         Julebord. Sett evnt budsjett tilgjengelig.

Vedtak:                Det vedtas ikke noe tilskudd til eventuelt julebord, da større investeringer som skal foreslås for 
Årsmøte er nært foranliggende. (Scooter og kursutstyr)
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Sak 19/2014         Forslag Melanie.: Innkjøp av klubbradioer til utleie for medlemmer, samt kursing.

Vedtak: Det argumenteres for at kommersiell utlån/utleie ikke vil svare seg. Det vedtas at klubbens Biltemaradioer kan 
brukes nok en sesong for nybegynnerkurs. Ved SIV-kurs har instruktører og utøvere uansett egne radioer.

Sak 20/2014          Forslag Jostein: Nybegynnerkurs 2015.

Vedtak:                   Det er enstemmig vedtak om å avholde nybegynnerkurs også i 2015.

Til info : Det er diskutert følgende på møte, uten at det er laget saksnummer på disse.

Flere PP2 starter:  Det instruktørers oppgave å åpne for nye starter. Liste over PP2-starter foreslåes 
laget som kart/oversikt på klubbens hjemmeside. Som en start blir Arvid spurt om å modifisere de 
vanligste startene våre på flightlog for å vise hvilke trinn som kreves på disse.

Standard avtaler mot grunneiere:   Det skal settes opp en liste over grunneiere, som lagres digitalt på
vår serverplass, for fremtidige og nåværende styremedlemmer.

Seminarer/Klubbkvelder med distanse, termikkflyging etc. (PP3-4 nivå):  Foreløpige aktiviteter er 
satt opp til Januar av Jostein: Ompakking av nødskjermer, kombinert med sikkerhets-seminar. 

Dugnad Gjesdal: Utsatt til tidlig vår, 2015

Det blir diskutert  streamer-påbud for alle PP2 på våre flysteder. Nuværende Styre leter gjennom 
overleverte dokumenter, men finner ingen tidligere vedtak å henvise til. Diskusjon legges foreløpig 
død.
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