
Protokoll fra styremøte 3 2016 i Jæren Hang og
Paragliderklubb.

  
Sted og tid: søndag den 10. oktober 2016. Møtet startet klokken 19.00.

Tilstede: 
Dan Børge R. Lakså - Leder
Aleksander Lode - Styremedlem
Kent Svensson - Styremedlem
Jostein Reinsnos - Faglig leder med møterett
Sigurd Willoughby - Kasserer

Ikke tilstede:
Geir Wegger - Varamedlem
Kjetil Egelandsdal - Styremedlem
Asbjørn Nærheim Fjellhaugen - Nestleder

Referent: Dan Børge R. Lakså 20.10.2016

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.
Dette gjenstår ennå.

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

Vedtak: Aleksander ordner tilgang.
Samtlige i styret har fått brukernavn og passord tilgang. 
Sak lukket.

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. 

Oppdatering: Dette blir tatt på kommende instruktørsamling i klubben.
Oppdatering: 20.10.16. Aleksander tar kontakt med Tjørhom angående videre bruk av anlegget.

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

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.

Oppdatering: Dugnad utført. 
Sak lukket.

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. 

Oppdatering: Møte med Avinor er avtalt den 17. august. Dan Børge og Jostein stiller. 
Oppdatering: Jostein og Dan Børge har vært i møte. På møtet fikk vi fortalt litt om hvor og hvordan vi i klubben flyr. 

Jostein fortalte litt om sikkerheten i sporten vår og regelverket vi forholder oss til. Vi har startet en tråd 
om å opprette avtaler og rutiner for flyving på flyplasser innenfor kontrollsonen slik som Dalsnuten, 
Bore, Reve og Randaberg. Dette stilte Avinor seg positive til og vi har satt som mål å få på plass noe før 
våren 2017. Vi diskuterte mye om luftrom og Avinor benyttet anledningen til å presisere viktigheten av at 
vi piloter respekterer høydebegrensningene som er satt og de katastrofale følgene det kan få om de brytes.
Muligheten for å opprette luftsportsbokser og økte høydebegrensninger enkelte plasser ble tatt opp, noe 
de stilte seg positive til.
Sak lukket. Tråden fortsetter.

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.

Oppdatering: Asbjørn er informert og tar saken.

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 lukket.

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.

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



Oppdatering: Avtale er forfattet og godkjent av styret. Avtalen lagres på styrets google-sky.
Sak Lukket.

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.
Oppdatering: 31.05.16. Dan Børge overtar ansvar for å anskaffe vindpølse.
Oppdatering: 20.10.16. Vindpølse er kjøpt inn av Dan Børge, blir montert på nyåret.

Sak lukket.

Sak 10/2016       Oppdatering av klubbens bank-brukere
For å oppdatere bankbrukerne til klubben må brønnøysundsregistreret være oppdatert ihht. 
siste årsmøterapport. Når det er gjort må oppdateringskjema signeres av alle i styret. 

Vedtak: Dan Børge har oppdatert BREG og styret har signert skjemaet til banken. Geir signerer ved anledning.
Sak lukket.

Sak 11/2016       Nytt PG-kurs
Faglig Leder forespørr styret muligheten for å kjøre nytt kurs. Robert ønsker ikke å fortsette 
som kursansvarlig.

Vedtak: Styret godkjenner nytt kurs. Ny kursansvarlig blir utpekt ved kommende instruktørsamling i klubben.
Sak Lukket

Sak 12/2016 Veraland Sør er stengt
Bonden som eier start og landing på Veraland Sør har kontaktet klubben og ønsker ikke 
flyving på flystedet. Dette er grunnet sauene som går i bakken under henget ble skremt ved 
en tidligere anledning når noen piloter fløy heng på nevnte sted.

Vedtak: Flysted er inntil videre bedskjed stengt. Dan Børge tar kontakt med bonden senere på året for å lodde 
stemning på nytt.

Sak 13/2016 Utgifter i forbindelse med dugnad på Øksnanuten
Asbjørn Njaa fikk ansvar for å dirigere en dugnad for klubben i Gjesdal. På denne dugnaden 
ble blandt annet veien opp til start utbedret og starten ble planert. I denne forbindelse har 
Asbjørn Njaa/Harald Aarsland anmodet styret om å få dekket utgiftene de hadde ved 
dugnaden (ca 24.000 kr.)

Vedtak: Styret føler de ikke har myndighet til å foreta en utbetaling i den størrelse uten hold fra årsmøtet. Harald 
hadde før dugnaden fått tilkjørt asfaltgranulat til parkeringsplassen og styret er villig til å 
dekke utgiften for det (da det skulle gjøres uansett) men siden deler av det som ble gjort ikke var avklart 
på forhånd og bruk av midler ikke var godkjent velger styret å sende ut en felles mail til samtlige 
medlemmer i klubben for å slippe å kalle inn til ekstraordinært årsmøte, med spørsmål om innvendinger 
mot en eventuelt utbetaling. Leder følger opp.

Oppdatering: 20.10.16: Mail til klubbens medlemmer om saken ble sendt ut 30. august. Frist for tilbakemelding var satt
til 1. oktober. Styret har nå behandlet alle mottatte innvendinger og kommet frem til at det er konsensus 
hos klubbens flertall for å dekke utgiftene i sin helhet i dette tilfellet. 

Vedtak: Styret har vedtatt å utbetale summen i sin helet tilbake til Harald Aarsland. Styret takker de involverte for
initiativet og pågangsmotet ved dugnaden og beklager behandlingstiden.
Sak Lukket.

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 14/2016       Flytting av værstasjon på Øksnanuten
Asbjørn Njaa har forespurt om muligheten for å flytte værstasjonen på Øksnanuten helt til 
toppen for å kunne fjerne mer fjellmasse.

Vedtak: Vedtatt.
Sak Lukket.

Sak 15/2016 Orientering om værstasjon
Dan Børge har kontaktet Øystein Raknes for å høre hvordan status er for de fire 
værstasjonene som det ble kjøpt inn materialer til for å bygges og brukes av klubben. Øystein
har ikke hatt mulighet for å bygge disse så en løsning må finnes. Daniel Skjørestad har meldt 
interesse for å hjelpe Øystein med den gamle og bygging av de nye værstasjonene. 

Vedtak: Følges opp av styret.

Sak 16/2016 Orientering fra faglig leder
Faglig leder ønsket å uttrykke sin bekymring rundt øyhoppingen som har blitt foretatt av 
piloter i klubben i år, slik som å fly fra Rennesøy til Askje. Disse fjordkrysningene har blitt 
foretatt uten rednings/flyte-vest, brummelhook eller annet sikkerhetsutstyr og faglig leder  
anbefaler om slik aktivitet skal forekomme, må piloter ikke fly alene, ha med seg nødvendig 
sikkerhetsutstyr og fly med tilstrekkelige marginer.

Sak 17/2016 Ønske om viktig informasjon sendt som fellesmail
Det har blitt forespurt styret om å publisere viktig informasjon til medlemmer via fellesmail. 
Spesielt informasjon om oppdateringer rundt klubbens flysteder eller dugnader.

Vedtak: All informasjon publiseres på klubbens offisielle facebookside samt på klubbens hjemmeside under 
"viktig info" og på sladder. Ny informasjon om flysteder blir informert på samme vis i tillegg til  
flightlog oppdateres løpende. 
Det er styrets oppfatning at dette er tilstrekkelig og at det ikke er ønskelig med informasjon på e-mail.
Sak lukket

Sak 18/2016 Orientering fra faglig leder
Faglig leder informerte om avholdt instruktørmøte i klubben. Her ble det tatt opp flere ting:
- Borestranden og Orrestranda omklassifiseres til PP2. Dette innebærer at PP2 kan fly på 
disse plassene men det poengteres av faglig leder at flyving på de plassene normalt sett også 
innebærer flyving i løftsone og per sikkerhetsystemets regelverk krever dette altså 
tilstedeværelse av instruktør dersom PP2'ere skal fly i løftsone. Flightlog oppdateres.
- PP2'ere i JHPGK skal fra og med 2017 fly med streamer. Dette er av sikkerhetshensyn.
- Kurs for 2017 begynner å bli klart. Per Sandve er hovedinstruktør. Oppstart er satt til 28. 
januar 2017.
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