
Jæren Hang- og Paragliderklubb

Styremøte 04. april 2018
Til stede: Asbjørn Njaa, Anders Lædre, Roald Holm, Eirik Bjerkebæk, Jostein Reinsnos (faglig 
ansvarlig), Dan Børge Riis Lakså (styreleder 2017).

Sak 1/2018 – Overføre aktiviteter fra forrige styre

Forhold knyttet til regnskap, medlemslister, Facebook, fildelingsområde, registrering av nytt 
styre, mv ble gjennomgått – se aksjonsliste

Det var også en diskusjon om evt videre håndtering av innlegging av ny strømmåler i 
klubbhuset.

Klubbadmin Ka.nif.no – oversikt over betaling og maillister mv. 

Sak 2/2018 – Nye oppgaver mot idrettsforbundet

Se aksjonsliste

Sak 3/2018 – Aktivitetsplan for dugnader for 2018

Dugnader er viktig for klubben og på enkelte av flystedene også viktig i forhold til 
grunneierne. En god diskusjon om behov for flere dugnadsalternativer i tillegg til 
hagearbeidet på Gjesdal – også på andre og evt nye flysteder. Gjesdal står sentralt i 
klubbens aktivitet – med kort reisevei, skolebakke mv. Samtidig er det behov for å kunne gi 
medlemmer andre muligheter til å bidra til fellesskapet gjennom dugnad. Styret vil derfor 
jobbe for å utvide dugnadsmulighetene bla; Hos Idland, Klubbhuset, Veien på Tjetland, 
Gjerdeklyvere på landing på Gjesdal, Oppgaver på andre flysteder.

Se aksjonsliste

Sak 4/2018 Klubbens økonomi

Klubben har en solid balanse og styret har handlingsrom i forhold til de saker som ble 
diskutert på årsmøtet, samt til å ivareta fellesaktiviteter – som tandemflyging og kursing. 

Det vil bli etablert et nytt regnskapssystem som er mer åpent tilgjengelig og oversiktlig. Det 
er behov for å rydde i det gamle kontooppsettet. Det er viktig å synliggjøre hvor klubbens 
penger brukes. Styret ønsker å legge til rette for at instruktørene kan ha en enkleste mulig 
administrasjon av kurs og utstyr. Inntekter fra kurs til klubben skal kun dekke 
nedskriving/leie av utstyr. 

Midler knyttet til vinsjen er nå ført inn på klubbens konto.

Tandemleie, 400 pr dag + 400 pr tur holdes uendret. Prisen for turene til kunde bør økes for 
å øke attraktivitet for pilotene. 
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Sak 5/2018 – Klubbmiljøet

En god diskusjon om erfaringer og medlemmenes ønsker knyttet til ulike flysteder, samt 
behov for å utvikle nye flysteder. Det er nye begrensninger på Veraland Sør og Bore –
Flystedsoversikten holdes oppdatert. Klubbstyret vil prioritere tiltak som gir mest mulig 
flyving for både HG og PG på alle nivåer.

Sak 6/18 Kartlegge aktiva i klubben

Klubbens viktigste aktiva er; Tandem med sele/nødskjerm, to klubbvinger (PG-kurs) + en 
ekstra PG-vinge, scooter, vinsj, radioer, deler av strømgjerde (mangler solcelle generator). 
Oppfølging av utstyr kan være en dugnadsvariant. 

Sak 08/18 Etablere konkurransekomite

Styret vil opprette en konkurransekomite for å få etablert en FAI konkurranse i tillegg til 
«førstemann til senderen». Det arrangeres en temakveld med undervisning om regler mv.

Sak 9/18 Eventuelt

Neste styremøte er 1. oktober

Det er foreløpig varslet begrensninger angående flyving på Bore fordi grunneier skal ha 
ungdyr i strandsonen. Styret har dialog med grunneier for å skape rom for flyging som er 
forenlig med driften. Informasjon kommer på flystedsoversikt.

Det utredes/planlegges en akro oppvisning/Norgesmesterskap i Vågen i forbindelse med 
Sandnesdagene. Åsmund Birkeland primus motor. Avklaring med Sandnes kommune på 
førstkommende fredag.

Se aksjonsliste

Aksjonsliste

Saksnr Aksjon Ansvarlig Status/kommentar
1/18 Få registrert nytt styre i Min Idrett Dan Børge Gjort

1/18 Registrering i Brønnøyregisteret Dan Børge Gjort
1/18 Medlemslister – sjekke status Eirik Få oppdatering fra Jostein
1/18 Sikre tilganger til styremail for det 

nye styret
Dan Børge

1/18 Ordne forsikring for styreformann og 
kasserer (IF)

Asbjørn

2/18 Undersøke muligheter i Idrettskrets 
mht støtte

Eirik

3/18 Følge opp bytte av måler på 
klubbhuset

?/Dan Børge
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3/18 Få inn nye klappstoler i klubbhus  Roald
3/18 Sette inn musefeller i bua – COOP 

Gjesdal
Eirik

3/18 Skaffe branslukningsapparat til bua Eirik
3/18 Organisere kasting av gammelt i bua Roald/Eirik Noe helgen uke 14 – resten på 

dugnad
3/18 Holde oversikt over 

dugnadsdeltakelse
Eirik Liste på fellesområdet. 

3/18 Planlegge/organisere dugnad 5 mai
⦁ Hos Idland 

(Asbjørn/Eirik)
⦁ Klubbhusrydding 

(Roald/Nils)
⦁ Sette opp kasse for 

utekontakt (Lars)
⦁ Avklare tømming av 

dassen med Svein 
(Asbjørn)

⦁ Kjøpe toalettruller og 
Bark (Eirik)

⦁ Veien opp (Anders)
⦁ Gjerdeklyvere 

Gjesdal (Olav B)

Ekstradato 10 mai
Veien opp avrettes 5 mai for 
påkjøring av masse 10 mai

3/18 Dugnad – rydding av Nikkostart Asbjørn Avtale med de som er på bor på 
andre siden av fjorden at de tar 
dette

3/18 Rydding av høymol på Gjesdal PG 
landing – slå eller sprøyte tidlig juni

Asbjørn Sjekker med Svein – ansvar til 
den som leier jorda

4/18 Gå gjennom og rydde i kontooppsett Anders/Asbjørn
4/18 Sjekke og vurdere nett-app for 

regnskapsføring 
Anders/Roald Sjekke medlemsnett for klubber 

hos bankene og hos NLF
4/18 Sjekke ut innlogging til Lyse  - faktura 

sendes til klubbmail
Eirik

4/18 Sjekke frist og følge opp 
tilbakebetaling av MVA

Anders/Sigurd Beskrivelse på klubbadmin –
sjekke med Sigurd

4/18 Gå gjennom arkiv på loftet og scanne 
inn det som har verdi

Anders sorterer
Eirik skanner det som 
skal tas vare på

5/18 Oppdatere klubbkalender Asbjørn Via klubbmail og bruke Google 
events – oppdateres på 
hjemmesiden. 

8/18 Konkurransekomite:
Forlag til deltakere: Aleksander, 
Arvid, Dan Børge, Roald, Asbjørn

Asbjørn

Mailadresser for styret: 
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Ebjerkebak@hotmail.com

asbjorn@njaa.no

laedre@lyse.net

roaldholm@gmail.com

jostein.reinsnos@lyse.net
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