
Protokoll fra styremøte 1 2016 i Jæren Hang og
Paragliderklubb.

  
Sted og tid: søndag den 06. mars 2016. Møtet startet klokken 19.00.

Tilstede: 
Dan Børge R. Lakså - Leder
Asbjørn Nærheim Fjellhaugen - Nestleder
Aleksander Lode - Styremedlem
Kjetil Egelandsdal - Styremedlem
Geir Wegger - Varamedlem

Ikke tilstede:
Kent Svenson - Styremedlem
Jostein Reinsnos - Faglig leder med møterett

Referent: Dan Børge R. Lakså 06.03.2016

SAKSLISTE  

Sak 01/2016 Underslagsforsikring
Da klubben har forpliktet seg til ny lovnorm (årsmøtet) så er klubben forpliktet til å 

tegne 
underslagsforsikring i henhold til §13.3. 

Vedtak: Dan Børge henter pris fra forsikringsselskapene og tegner avtale.

Sak 02/2016 Klubb e-mail
De nye styremedlemmene må få tilgang til klubbens e-mail konto.

Vedtak: Aleksander ordner tilgang.

Sak 03/2016 Klassifisering av Tjørhomfjellet
Klubben har fått tilbud om gratis stolheis på Tjørhom. Det kan føre til økt bruk av flyplassen
og det har blitt spurt hvorvidt dette er flyplass for piloter med PP2 eller høyere.

Vedtak: Den instruktøren som først tar turen til Tjørhom gjør opp seg en mening om klassifisering av flyplassen. 
Drøftes med Jostein og flystedsinfo oppdateres. 

Sak 04/2016 Dugnad 2016
Styret har fått anmodning om å utføre årets første dugnad snart. Dugnader og 
vedlikeholdsbehov må planlegges.

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



Vedtak: Årets første dugnad blir satt til torsdag 10.03.2016. Dan Børge kaller inn.
Ved resterende arbeid fortsetter dugnaden lørdag 12.03.2016.
Veien til Øksnanuten må utbedres. Dette gjøres litt senere på året. Bestiller inn asfaltgranulat etter behov.

Sak 05/2016 Avtale med Avinor
Lars Botnehagen har på Leder’s forespørsel hatt dialog med Avinor. Det er ønsket fra begge 
parter å avtale ett møte for å drøfte flyvingen til klubben i området. 

Vedtak: Dan Børge tar kontakt med Avinor etter april for å avtale møtetid. Det er ønsket fra styret at Dan Børge, 
Jostein og Geir representerer klubben i møtet med Avinor. Det er også ønske fra styret om å prioritere 
avtale om Dalsnuten og muligens Randabergfjellet. 

Sak 06/2016 Forsikring av klubbhytte.
En gjenstående sak fra årsmøtet var at styret skulle opprette en komite for å undersøke 
mulighet for forsikring av klubbhytta / innbo.

Vedtak: Styret ønsker Asbjørn Njaa gjør nevnte undersøkelser, finner pris og tar kontakt igjen med styret for 
godkjenning. Dan Børge tar kontakt med Asbjørn.

Sak 07/2016 Tilbud om kjøp av utstyr til kursing.
Klubben har fått tilbud av privatperson om kjøp av brukt pg-utstyr tilegnet til kursing.

Vedtak: Styret ønsker ikke å kjøpe inn brukt utstyr. Det åpnes derimot mulighet for privatpersoner å leie ut utstyr 
til kursing.

Sak 08/2016 Utleie av klubbvinger.
Klubben har i 2015 kjøpt inn to paraglidere til kursing men det er ikke tilvirket en leieavtale 
for bruk ved utleie. 

Vedtak: Aleksander setter sammen utkast til leieavtale med priser og vilkår som vurderes på neste styremøte. Det 
er også ønsket at all inntekt fra klubbvinger øremerkes ytterligere nytt utstyr for bruk til kursing. Dette 
ordner kasserer.

Sak 09/2016 Innkjøp av ny vindpølse til Øksnanuten.
Styret har fått klarering på årsmøtet til å løpende kjøpe inn vindpølse til Øksnanuten ved 
behov. Per d.d. er det ingen vindpølse der.

Vedtak: Asbjørn får ansvaret for å finne vindpølse som passer stativet.

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


