
 
 

Styremøte 28/4-21 
 
Deltakere: 
Anders Lædre 
Carina H. Østebø 
Nils J. Lyngnes 
Jostein H. Reinsnos 
Geir Wegger 
 
Sak 1, Dugnad 
Det informeres om planlagt dugnad på Gjesdal. Diskuteres rundt fellesgrilling. Hvordan dette 
lettest lar seg gjøre mtp korona. Tenker at en person styrer grilling og serverer maten for å 
minske antall personer rundt matsituasjonen. Det vedtas å gå til innkjøp av mat og minske 
antall personer rundt grillen. 
 
Sak 2, NVE-vedtak 
Til info. Styret har fått melding om hvor strømlinjen i Årdal er planlagt. Det er fremdeles 
mulig å klage for grunneier og kommune. Klubben har ikke lenger klagerett (eierett). Dato 
for byggestart er ikke fastsatt ennå og det vil muligens komme endringer i traseen dersom 
grunneiere gjennomgår klagegang.  
 
Sak 3, Utarbeiding av nye flysteder 
Diskuteres rundt mulige nye flysteder. Ønskes vei opp til flystedet. Mulige kandidater 
diskuteres. Blant annet Veraland Sør. Det finnes en mulig skolebakke på Bore og en på Årdal. 
Vest for Lensmannstarten finnes et bra flysted for elever.  Veien videre for å etablere 
flysteder diskuteres og vil bli tatt opp på et senere styremøte. Vedtas å minne medlemmer 
på å komme med idéer til nye flysteder. Ved innkomne forslag kan styret ta dette videre og 
evaluere flysteder. Det diskuteres rundt å dele kursutstyr med Haugaland Hang og 
Paragliderklubb. 
 
Sak 4, Holdninger i klubben (facebook) 
Vi har hatt noen tilfeller på sosiale medier opp igjennom der tonen viser en ukultur som ikke 
er det beste for klubbens medlemmer. Det vedtas å lage retningslinjer for Facebookforumet. 
Alle styrets medlemmer har fått administratortilgang, vil følge med og ved behov gå inn og 
slette unødvendige kommentarer. Det diskuteres også antall medlemmer i gruppen og 
grensesetting for hvem som godkjennes som medlem. Det vedtas å sette opp skjema med 
kontrollspørsmål ved gruppeforespørsel. Det bestemmes også at vi oppreter Fb-
arrangement for JHPGK medlemmer som vil reise på Gamaveko, Etnefyken og 
Midnattsolcup.  
 
Sak 5, Navnebytte 
Begrunnelse på avslag fra NIF er mottatt. Vedtas å gå videre med klage og tar høyde for 
Trond og hjelpen han kan tilby ved etablering av navnebytte.   
 
 



Sak 6, Rapporter på Facebook 
Det stilles spørsmål ved om referater skal lastes opp på facebook for å informere 
medlemmer mens ny hjemmeside er under opparbeiding. Vedtas å dele rapporter per mail 
via klubbadmin.  
 
Sak 7, Reservedeler vindmåler 
Vindmåler på Hegelstad viser feil retning og må byttes ut. Vedtas å bestille inn to nye 
reserver (bearing and shaft). 
 
Sak 8, Kommunalt driftstilskudd, Samordna rapportering og Momskompensasjon 
Det er søkt om kommunalt driftstilskudd. Samordna rapportering og momskompensasjon er 
under arbeid.  
 
Sak 9, Coaching 
Diskuteres muligheter for coaching i klubben. Kontakt er opprettet med Voss slik at nye 
elever med lisens fra Voss får en runde på våre flysteder og kursing i baklengsstart. Vedtas å 
synliggjøre kontaktpersoner med navn på Facebookgruppen. Det vil være viktig at disse 
kontaktpersonene har god oversikt over flystedsregler. Det vil bli opprettet en egen mail for 
flyrelaterte spørsmål. Kontakte NIF.  
 
10, Orientering fra faglig leder 
Høydebegrensning overtrådt. Rapporter blir kopiert og sendt til faglig leder fortløpende. Det 
er underkommunisert at innmelding av krenkelse er ufarlig. Å ikke gjøre det kan gi store 
konsekvenser og stengt luftrom. Episode i Årdal med et småfly.  Styret må involveres for å 
redusere krenkelser så langt som mulig.  
 
Høring for UP-PG og UP-SPG.  Informere medlemmer om revisjon av sikkerhet og 
utdanningsprogram.  
 
 
 
 
  
 
 
 
  
   


