
Jæren Hang- og Paragliderklubb 

Styremøte 14. juni 2018 
Til stede: Asbjørn Njaa, Anders Lædre, Roald Holm, Eirik Bjerkebæk, Jostein Reinsnos (faglig 
ansvarlig),  

 

Sak 10/2018 – Vinsjing 

Vi har behov for en oppsummering – erfaringsrapport og forslag til tiltak for å øke bruk. Nå står 
vinsjen og ATV midlertidig i garasje hos Svein Idland. Det er behov for en bedre lagringsløsning. En 20 
fots container koster ca 20000 i innkjøp og kan stå utenfor garasjen hos Svein Idland. Vinsj og ATV 
bør lagres på samme plass for at det skal være hensiktsmessig bruk. Lagring andre steder enn på 
Gjesdal vil heve terskel for bruk og gjøre at ATV ikke kan brukes til kjøring for å hente biler. Vi sjekker 
likevel ut alternativer pga pris for container. Asbjørn legger ut spørsmål på Facebook med kort 
svarfrist. 

Sak 11/2018 –  Klubbhuset – sikring og vedlikehold 

Det er behov for å sikre klubbhuset noe bedre enn i dag. Verdiene av det som lagres der øker og det 
er generelt økt risiko for innbrudd.  Samtidig ønsker styret å fortsett vedlikeholdet og etablere en 
ordning som sikrer at det holdes orden i klubbhuset. 

Styret har besluttet å installere digital lås og å oppnevne byggansvarlig. Roar sjekker ut kandidater for 
å ta ansvar som ansvarlig for jevnlig oppfølging av klubbhuset. Styret vil vurdere å tegne forsikring. 
Minst halvparten av denne kostnaden må dekkes av de som leier lagerplass. Eirik sjekker ut med de 
som leier plass til utstyr/vinger. 

Det har vært en diskusjon om hvordan få til bedre sikring samtidig som klubbhuset er tilgjengelig for 
medlemmene i forhold til  ulike behov for bruk som finnes (lagring, undervisning, varmebu, 
sikringsbu – førstehjelp, sosial samlingsplass for grilling mv). Løsningen blir at lås installeres og at alle 
som er medlemmer i klubben får tilgang til adgangskode  ved å henvende seg til et styremedlem eller 
instruktør. Eirik legger ut informasjon på klubbsiden og på Facebook gruppa. 

Sak 12/2018 – Kandidat til instruktørkurs 

Foreløpig usikkert om vi har deltaker, men kurset fylles raskt opp og Anders Lædre melder seg på for 
å sikre at vi har en plass 

Sak 13/2018 Regnskap  

Inntekter. Det mangler oversikt over betaling fra de som ikke var med på dugnad i fjor – Anders 
purrer opp.  

Kostnader til vei opp til Øksanuten er mindre enn budsjettert.  

Innbetalinger til NLF i forbindelse med kurs. Anders sjekker opp med Robert angående status for 
betaling av lisenser og medlemskap for elevene.  

Det er kommet purring på samordnet årsrapportering. Denne er innsendt av Dan Børge iht frist. Eirik 
følger opp 

Sak 14/2018 –  Investering i værstasjoner 



Årsmøtet ga styret fullmakt til å jobbe videre med å vurdere/gjennomføre investering i nye 
værstasjoner, basert på de to konkrete forslagene som ble framsatt på årsmøtet (Rennesøy og Årdal). 

Styrets vurdering er at Rennesøy bør gis førsteprioritet pga at det er flere flysteder på ulike 
vindretninger der, men dårlig kvalitet på værmeldingene. Asbjørn lager en spørreundersøkelse for å 
finne ut hva medlemmene prioriterer før beslutning tas 

Det må være en som tar fullt ansvar for å sette opp å vedlikeholde en ny værstasjon for en 3-4 års 
periode. Asbjørn sjekker med aktuelle kandidater på hhv Rennesøy og Nikkostarten.  

Sak 15/18 Tandemflyging 

Det er bare 6 innbetalinger på tandemkontoen hittil i år. De som flyr tandemvingen oppgir at det er 
lite aktivitet, at flygingen stort sett er med venner/kjente og familie, og at det «offisielle» tilbudet på 
klubbsiden er avsluttet. Det er lovet en del turer til grunneier som bør leveres.  

Tandemvingen er en stor og viktig investering for klubben. Mulighet for tandemflyging har blant 
annet vesentlig betydning i forhold behov i kurssammenheng og introduksjonsflyging, og Styret ser 
det som viktig at det opprettholdes et tilbud om tandemflyging i klubben. Samtidig kan det være 
aktuelt å vurdere ulike måter å organisere dette på. Styret vil følge utviklingen og ha tett dialog med 
tandempilotene og instruktørene for å kunne vurdere evt tiltak til høsten. 

 

 

Aksjonsliste 

Saksnr Aksjon Ansvarlig Status/kommentar 
14/18 Sjekke med kandidater for ansvar 

oppfølging og vedlikehold værstasjon 
Asbjørn  

14/18 Gjøre spørreundersøkelse om 
prioritering av sted 

Asbjørn  

13/18 Sikre at innbetalinger for kurselever 
er OK 

Anders Hastesak - Sjekke med Robert 

13/18  Purre opp betaling for dugnad 2017 Anders  
12/18 Påmelding kandidat instruktørkurs 

høsten 2018 
Jostein  

11/18 Tegne forsikring på klubbhus hvis 
betalingsvilje hos de som lagrer 

Eirik  

11/18 Sjekke om betalingsvillighet for 
forsikring hos de som lagrer utstyr i 
klubbhuset 

Eirik  

11/18 Legge ut info om ny lås og praksis for 
sikring/orden i klubbhuset 

Eirik  

10/18 Sjekke om noen kan lagre vinsj/ATV Asbjørn  
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 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 Gå gjennom arkiv på loftet og scanne 
inn det som har verdi 

Anders sorterer 
Eirik skanner det som 
skal tas vare på 

Utestående 

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 Pågående 

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 Gjort 
1/18 Sikre tilganger til styremail for det 

nye styret 
Dan Børge Gjort 

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

Asbjørn Gjort 

2/18 Undersøke muligheter i Idrettskrets 
mht støtte 

Eirik Gjort 

3/18 Følge opp bytte av måler på 
klubbhuset 

?/Dan Børge  

3/18 Få inn nye klappstoler i klubbhus  Roald Gjort 
3/18 Sette inn musefeller i bua – COOP 

Gjesdal 
Eirik Gjort 

3/18 Skaffe branslukningsapparat til bua Eirik Gjort 
3/18 Organisere kasting av gammelt i bua Roald/Eirik Gjort 
3/18 Holde oversikt over 

dugnadsdeltakelse 
Eirik Etablert liste på fellesområdet.  

3/18 Planlegge/organisere dugnad 5 mai 
hos Idland og i juni på vegen 

● 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) 

 Gjort 
 

4/18 Sjekke frist og følge opp 
tilbakebetaling av MVA 

Anders/Sigurd Gjort 

4/18 Gå gjennom og rydde i kontooppsett Anders/Asbjørn Gjort 



 

Mailadresser for styret:  

Ebjerkebak@hotmail.com 

asbjorn@njaa.no 

laedre@lyse.net 

roaldholm@gmail.com 

jostein.reinsnos@lyse.net  
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