
 

 

Protokoll fra styremøte 1 2017 i Jæren Hang- og Paragliderklubb 
 
Sted og tid: Sørbøhagane 06.04.2017 - 19:00 
Tilstede: 
Dan Børge R. Lakså -Leder 
Aleksander Lode -Nestleder 
Kari-Anne Jacobsen -Styremedlem 
Atle Dahl -Styremedlem 
Asbjørn Njå -Styremedlem 
Lars Botnehagen -Varamedlem 
 
Ikke tilstede: 
Sigurd Willoughby -Kasserer 
Jostein Reinsnos -Faglig leder (møterett) 
 
Referent: Kari-Anne Jacobsen / Dan Børge R. Lakså 
 
SAKSLISTE 
 
Sak 12/2016 Veraland Sør er stengt  

 
Sak: 

Oppfølging fra 2016. Flystedet er fremdeles stengt. Dan Børge har hatt kontakt 
med grunneier i 2016 uten å fått kommet noen vei. 
 
Asbjørn Njå har meldt seg til å prate med grunneier sammen med miljøansvarlig 
for å se om det er mulig å få åpnet flyplassen igjen. 

 
Sak 01/2017 Valg av Miljøansvarlig 
 
Sak:  

Miljøansvarlig for klubben skal utnevnes. Anders Lædre har meldt seg som 
interresent. 

 
Vedtak: 

Styret har stemt Anders Lædre inn som miljøansvarlig. 
 

Sak lukket. 
 
Sak 02/2017 Tandemleie - Oppfølging fra årsmøtet 
 
Sak: 

Styret fikk i oppgave fra årsmøtet å fastslå leiepriser for ny og gammel 
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tandemvinge/utstyr. 
 
Vedtak: 

 
Ny-Advance BiBeta 6:  

400 NOK per tur når det flys med betalende passasjerer.  
400 NOK per dag når det flys med ikke-betalende passasjerer.  

Gammel-Gradient BiOnyx:  
  50 NOK per dag. 

 
Aleksander og Dan Børge skriver leiekontrakt. 
 

Sak lukket. 
 
Sak 03/2017 Klubbens hjemmeside 
 
Sak:  

Aleksander Lode har laget en ny hjemmeside og logo for klubben. Grunnet 
begrensninger rundt fortsatt drift av den gamle siden foreslås det å ta i bruk den 
nye siden. 

 
Vedtak: 

Styret har godkjent og vedtatt den nye siden med logo. Aleksander tar ansvar for 
portering. 
 

Sak lukket. 
 

Sak 04/2017 Dugnad Gjesdal  
 
Sak:  

Dugnaden gjelder for alle som bruker flystedet, de som ikke kan har mulighet kan 
betale seg ut av det for 600kr. 
Dato er fastsatt og medlemmene er oppfordret/advart til å rydde klubbhytten før 
musesikring. 
Asbjørn foreslår at vi krever 350kr for å oppbevare utstyr, noe som ble vedtatt. 
Det skal skrives navn og telefonnummer på utstyret som oppbevares der. 
Det foreslås å ha egen dugnad med både rydding av klubbhytte samt takeoffen. 
Asbjørn er primus motor. 
Styret blir enige over facebook messenger om videre datoer. 
Asbjørn foreslår at vi setter av litt penger til å vedlikeholde veien. Han har 
konkrete forslag til oljegrus og trenger ca 10 stk til jobben. Styret er enige. 
Det er klare planer for hva som skal gjøres på dugnaden 22. April, og det er 
fiksing av gjerde og utbedring av parkeringsplass ved takeoff 
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Vedtak: 
Vedtatt. 
 

Sak 05/2017 Vinsjing i Lysebton 
 
Sak:  

Lars Jørgen Kjørsvik har gått til anskaffelse av vinsjebåt og har forespurt klubben 
om hjelp. Grunnet regler om paraglideraktivitet skal foregå gjennom klubb ønsker 
han å kjøre økonomien gjennom klubben. Lars Jørgen arbeider med å få tatt 
vinsjeutsjekken. Når alt er klart,  ønsker han i fremtiden piloter velkomne til 
Lysebotn hvor de første tre turene til piloter fra JHPGK er gratis. Lars jørgen har 
planlagt et info-møte med ordføreren i Forsand og ønsker en representant fra 
klubben med på møtet. 

 
Vedtak: 

Styret stiller seg positive til fremtidig samarbeid og vil imøtekomme Lars Jørgen 
på de punkter hvor han trenger hjelp.  
Kari-Anne har meldt seg frivillig til å bli med i møte med Forsand Kommune. 
Jostein Reinsnos vil være involvert fremover sammen med fagsjef for å sikre at 
alt foregår etter boken. 
Dan Børge og Sigurd skal se på hvordan det praktiske med bokføring og kontoer 
skal gjøres. 
 

Sak 06/2017 Radio til kursing 
 
Sak:  

Det har blitt foreslått for styret å kjøpe inn radioer til kursing.  
 
Vedtak: 

Styret mener dette egentlig burde vært fremsatt som forslag i årsmøtet grunnet 
den store investerings summen men i lys av flere hendelser samt ulykke i årets 
kurs som kunne vært unngått ved bruk av radio så utgjør det en sikkerhetsrisiko å 
drive kursing uten radio. Styret vedtar innkjøp av 10 sett med radioer. 
 

Sak lukket. 
 

Sak 07/2017 Ønske om viktig informasjon sendt som fellesmail 
 
Sak:  

Dan Børge informerer styret om tidligere forespørsel om å publisere viktig 
informasjon til medlemmer via fellesmail. Spesielt informasjon om oppdateringer 
rundt klubbens flysteder eller dugnader. Dette ble i 2016 vedtatt av styret at ikke 
var ønskelig. 

 
Vedtak: 
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Styret mener informasjonsdistribusjon på klubbens facebook- og hjemmeside er 
mer enn tilstrekkelig i tillegg til at flightlog oppdateres løpenede.  
 

Sak lukket. 
 

Sak 08/2017 SIV-kurs Loen 
 
Sak:  

Kari-Anne ønsker å arrangere et SIV-kurs med Gabor som instruktør. Hun har 
vært i samtale med Trond Nilsen om dette. Kurset må arrangeres gjennom 
klubben. 

 
Vedtak: 

Kari-Anne arrangerer kurset som planlagt. Deltakere betaler inn kursavgift til 
klubben og Kari-Anne ordner faktura og kvittering på kostnader og utlegg. Styret 
presiserer at det må prises slik at klubben ikke går i tap på arrangementet. 
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