
 

 

Styremøte 07.05 2019 
Til stede: Eirik Schaefer, Viktoria Eik,  Anders Lædre, Eirik Bjerkebæk, Jostein Reinsnos (faglig 
ansvarlig),  

Sak 1/3-19 – Gjennomgang saksliste og presentasjonsrunde 

Sak 1/3- 19 – Økonomi 

Anders gikk gjennom status regnskap. Ingen vesentlige avvik fra forventet inntekter og utgifter. 
Samordnet rapportering og søknad om momskompensasjon er sendt inn.  

Det opprettes en egen konto for håndtering av betalinger over VIPPS 

Besluttet at betaling for tjenester, for eksempel tauing og pakking skal gjøres forskuddsvis og 
inkludere gebyr forbundet med betaling. 

Sak 4/3-19 – PG Hendelse ‘uke 18 

Jostein orienterte om hendelse hvor PP2 elev fra klubben ble skadet på elevtur i Spania (Termik og 
rotor).  Medvindskrasj i et steingjerde pga lav høyde i innflyving. Fraktet til lokalt sykehus etter 
førstehjelp. NLF involvert i oppfølging av hendelsen.  Faglig leder og instruktør fra klubben bistår NLF.  

Sak 5/3-19 – Gjennomgang aksjonsliste 

Se oppdatert liste 

Sak 6/3-19 Landing nede på Rennesøy. 

Klubben har fått tilbud om å inngå avtale med bonde på Vikesvåg om landing nedenfor Pilå – uten 
årlig kostnad. Styret ser det første og fremst som en mulighet for å øke 
tilgjengeligheten/flymulighetene for uerfarne piloter/elever (PP2). Vi vil snakke med grunneier og evt 
ta noen testlandinger på ulike vindretninger.  

Sak 7/3-19 Flystedsreglene på Gjesdal.  

 Friske opp flystedreglene på hjemmesidene våre – Legge link på Flightlog. Vi vil sette opp skilt ved 
parkering på toppen - PG parkeringen og det du kommer inn på riggeområdet for HG oppe 

Sak 8/3-19 Alternativ dugnad - Utbedring start Øksanuten – rydding av start på Hegelstad 

Diskusjon om innkjøp av ferdigplen, påfylling med jord på PG-start, utjevning i røys på HG start mot 
N. Styret vil prioritere sikkerhetstiltak og tiltak som gjør det lettere å starte – altså jordutfylling på PG 



start og ifylling av røys mot N. Plen er et godt tiltak, men blir ikke prioritert på årets budsjett. Spørre 
Asbjørn om han vil organisere jobben på Øksanuten. 

Anders tar ansvar for rydding av start på Hegelstad 

Kent Svensson jobber videre med forbedring av Lensmannsstarten (PP2) delen.  

Sak 9/3-19 Oppdatering risikovudering klubbens flysteder 

På tide å se på behov for å oppdatere risikovurderingene våre. Se aksjonslisten 
 

Sak 10/3-19 Oppbevaring av vinsjen 

Lars-Olav Søyland har stilt garasje til rådighet. Når vinsjen er ferdig hos Harald blir den plassert der.  
 

Sak 11/3-19 Kursing 

Faglig leder la fram forslag til kursaktiviteter. Planene ble godkjent. Det blir holdt konverteringskurs 
begge veier + speed konvertering til PG + kursing på vinsjing.  Kursaktivitetene blir kommunisert på 
FB (Beklager Kent!) 
  

Sak 12/3-19 Opptreksbåt i Lysebotn  

Det er konkrete planer om drive opptrekk denne sommeren. Vi publiserer dette  på klubbens FB og 
hjemmesider.  Instruktøren ønkser å melde seg inn i klubben. All betaling må da gå gjennom klubben. 
Klubben tar en liten overhead.  
 

Sak 13/3-19 Vindmålere  

Det kjøpes inn vindmåler til Årdal i tråd med årsmøtevedtak. Kåre Brekke tar ansvar for montering og 
vedlikehold. Plassering på Nikko gir mest mulig verdifull informasjon mht om det er gode flyforhold. 
Styret vil vurdere å flytte senderen dersom erfaringene med plassering ikke er gode etter første drift-
sår.  
Her kan vi søke seksjonsstyret etter vedtak på årsmøte.   
 
Det er behov for å sjekke om vindretningsmåler på Rennesøy fungerer. Nå viser det SV kontinuerlig, 
Anders har snakket med Roald om oppfølging.  
 
Sak 13/3-19 Info fra seksjonsårsmøte 

Det blir etablert klubbrutiner for oppfølging av medlemmer som skader seg.  
Medlemmene har betalt for mye forsikring fra 2016-2019 – det jobbes med en ordning med tilbake-
betaling.  
 
 

Aksjonsliste 

Saksnr Aksjon Ansvarlig Status/kommentar 
    
1273 Sjekke med Asbjørn om innkjøp 

av måler 
Eirik  



Søknad om støtte til 
seksjonsstyret – sjekke med 
Trond 

09/3-19 Oppdatere risikovurdering for 
alle flysteder i klubben 

Jostein  Oppgaven fordeles på flere 
erfarne piloter. 
Risikovurderingene legges på 
Flightlog 

08/3-19 Planlegge – organisere dugnad 
for forbedring av start på Gjesdal 

Eirik B Spørre Asbjørn om han vil 
organisere 

06/3-19 Følge opp mulighet for avtale 
med grunneier om landing nede  
ved Pilå 

Anders   

08/2-19 Følge opp utvikling på Dalsnuten  Lars/Jostein Bevegelse i saken – se FB – 
håper å ha klar ny tillatelse i 
mai. Viktig å få speedpilotene i  
til å følge nye regler   

08/2-19 Oppdatere historikk på flysteder 
på webside 

Asbjørn/Eirik B Ikke påbegynt – på vent til i høst 

08/2-19 
07/3-19 

Forenkle og kommunisere 
flyreglene på Gjesdal 

Eirik B lager tekst 
Anders lager skilt 
Eirik S laminerer 

Frist 15 mai. Lager utkast – 
Asbjørn tar QA 

08/2-19 Kjøpe ny kulegrill til klubbhuset Anders Gjort og utprøvd 
08/2-19 Organisere/innkalle til dugnad 

veien på Øksanuten 
Asbjørn Gjort.  

08/2-19 Organisere/innkalle til dugnad 
hos Idland 

Eirik B Dugnad utørt. Dugnadsliste 
oppdateres.  

08/2-19 Sette opp dugnadsliste Eirik S Gjort 
08/2-19 Sende revisjonsrapport Eirik S/Jostein Gjort 
08/2-19 Lage oversikt over 

instruktørkompetanser på 
hjemmesidene   
Oppdatere styreinformasjon på 
hjemmesiden 

Eirik B/Jostein 
 
 
Eirik S 

 

6/2-19 Påmelding luftsportsting og 
seksjonsårsmøte 

Eirik S Fullført 

7/2-19 Sende søknad om driftstilskudd Eirik og Eirik Gjort 
2/2-19 Søke momsrefusjon – vei Gjesdal Anders  
2/2-19 Registrerer nye styremedlemmer 

i Klubbadmin 
Jostein  Gjort 

5/19 Undersøke mulighet for klubbtur 
til Bygland 2019 

Anders/Jostein Amund anbefaler august/første 
halvdel september.  Vi må sette 
en dato så snart som mulig.  

4/19 Bestille lokale til årsmøte  Nils Jørgen Mail sendt 
    
4/19 Ta kontakt med Dan om å starte 

arbeid i valgstyret 
Eirik  

4/19  Årsrapportering Klubbadmin/ Eirik/Asbjørn/Anders Gjøres av nytt styre 
2/19 Følge opp betaling av 

domenenavn innen frist 
Anders Gmailboxen – status?? 

 


