
    

Referat styremøte 02 2015 i Jæren Hang og Paragliderklubb.
  
Sted og tid: mandag den 13. apr 2015. Møtet startet klokken 18.00.
Innkalt:  Frode Medhus. Melanie Seguin. Kent Svensson. Aleksander Lode,  Jostein Reinsnos, Per 
Sandve
Tilstede:  Samtlige

Referent: Per Sandve 13.04.2015

SAKSLISTE  
GJENNOMGANG OG OPPFØLGING AV FORRIGE MØTERS SAKER
Sak 4/2014    Værstasjoner Kun 2 stk klar. Vi har bevilget 4 totalt. Oppfølging: Venter på elektronikk, samt goodwill fra 
vår programmerer. 

Sak 10/2014  Vinsj er godkjent for kjøp. Ansvar og fremdriftsplan? Oppfølging: Instruktør som kan gi oss utsjekk er 
booket til midten av juni. Er et mål å ha den operativ innen 1.juli.

Sak 13/2014  Per lage liste over alle grunneiere med kontakt-info. Haster. (igjen)

Sak 14/2014 Klubbvinger . Godkjent innkjøp av Årsmøte. Tilbud fremlegges, og beslutning tas.     Oppfølging: 2 sett 
vinger herved bestilt etter å ha innhentet tilbud fra 3 leverandører. Tilbud fra medlem i klubben om kjøp av brukt utstyr 
ble ikke vedtatt. Dette pga enklere ettersalg.   

Alle andre saker er lukket.

Sak 6/2015                  Forslag Trond Aarre. Pg-kurs med hjelpemotor: 
Vedtak: Enstemmig vedtatt at Trond Aarre kan holde dette i regi av klubben. Klubben får eventuelle VO-midler og 
følger opp læreplanen. 

Sak 7/2015                   Oppfølging Per. Dugnad nr 2 Gjesdal. Ansvar, gjøremål og tid.  Kule retro T-skjorter skal loddes 
ut for deltakerne på dugnaden.
Vedtak:  Neste dugnad holdes tirsdag 28.04. kl. 1600. Oppmøte ved klubbhuset.

Postadresse:
Jæren Hang- og Paraglider Klubb
Postboks 1210, Lura
4391 SANDNES

Styret: styret    jhpgk    com

Tandem-kontakt: tandem    jhpgk    com

Kurs-ansvarlig: kurs    jhpgk    com

Web-master: webmaster    jhpgk    com 



    

Sak 8/2015                   Forslag Melanie/Frode.  Stønader og tilskudd.
Vedtak:  Frode søker innkomne forslag fra medlemmer.
Det ønskes også at alle kursavgifter skal innom klubbkassen, på grunn av momskompensasjon.

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

new launch and landings....Alle medlemmer oppfordres til å tipse Styret om plasser vi kan evaluere mht vinsjing.

BBQs and evening "lunch-and-learn"... Foreslås  som tiltak for aktivitetskomiteen.

Up front cash for new club t-shirts and sweaters... Foreslås  som tiltak for aktivitetskomiteen.

Prizes etc for competitions at julibord... Foreslås  som tiltak for aktivitetskomiteen.

Ved anledning bør alt pg-utstyret i klubbhuset tas ut og tilstand-sjekkes. Evnt også finne ut hvem som eier alt sammen.

Tandem-kontakt i sommer (i tillegg til de som står på hjemmesiden) blir Eirik Johannesen. Han blir her i Juni, og kan 

fly med klubbvingen for å ta av noe av køen.

Per og Brønnøysund. Melde inn nytt Styre. 

Frode sjekker eventuelle økonomiske fordeler ved adresse-endring ut av Gjesdal.

Per sjekk overnatting i Ryfylke ved sikkerhetskurset. Trenger strøm.

Postadresse:
Jæren Hang- og Paraglider Klubb
Postboks 1210, Lura
4391 SANDNES

Styret: styret    jhpgk    com

Tandem-kontakt: tandem    jhpgk    com

Kurs-ansvarlig: kurs    jhpgk    com

Web-master: webmaster    jhpgk    com 


