
 

 

Referat styremøte 24/11-21 
 

TILSTEDE: 

JOSTEIN H. REINSNOS 

ANDERS LÆDRE 

NILS J. LYNGNES 

CARINA H. ØSTEBØ 

 

Sak 1: Fornyelse av lisenser 

Jostein legger ut påminnelse på FB. 

 

Sak 2: Nødskjerm-, hjelpeinstruktør-, SPG-, opptrekk og nybegynnerkurs 

Styret godkjenner at klubben kan drive kursvirksomhet på nevnte områder over. 

 

Sak 3: Tandempilot staff Lysebotn 

Kjell Svanes har tatt kontakt med Anders og lurt på om klubben vil begynne å tilby tandem i Lysebotn. Kjell 

sitter på kontakter (utenlandske piloter, hovedsaklig spanske) som ønsker å fly tandem i sesong i Norge. 

Diskuteres hvordan klubben praktisk kan tilby dette. De utenlandske pilotene må ha norske lisenser. 

Anders snakker med Kjell hvordan dette praktisk gjøres i deres klubb. 

Styret diskuterer dette videre ved neste møte. 

 

Sak 4: Forsikringer 

Vi har fått henvendelse fra IF om vi vil endre noe på forsikringene til klubben. Jostein har sett på vilkårene 

og sier dette ser bra ut i forhold til det NLF anbefaler. Anders tilsendes vilkårene da han vil sjekke hva disse 

dekker helt konkret.  

 

Sak 5: FB oppfordringer 

Diskuteres  hvordan en kan lage en god plattform hvor alle medlemmene (uansett gren) kan møtes og gi 

beskjed når man skal ut å fly. Ikke ønskelig at hver gren opererer såpass lukket.  

Tatt opp på årsmøtet gjentatte ganger at vi må bli flinkere til å inkludere spesielt nye i sporten. 

Det oppfordres fremdeles til å gi beskjed når man drar ut for å fly for å inkludere flere i miljøet. 

 

Sak 6: Klubbkveld 

Ivar vil gjerne ha en klubbkveld med distanseturer som tema. Styret stiller seg positivt til dette. Carina tar 

dette videre med Ivar. 

 

Sak 7: Status værstasjoner 

Værstasjonen på Rennesøy er ikke tatt inn enda. Roald Holm har ansvar for denne. Jostein sender Roald en 

påminnelse.  

Værstasjonen i Frafjord er ikke tatt inn, men det er ønskelig fra SPG-miljøet at den ikke tas inn da de flyr på 

denne plassen hele året. Bør på sikt byttes ut vindmåler på denne stasjonen til en uten bevegelige deler. 

Værstasjonen til Reve settes snarest opp. Det blir søkt om økonomisk støtte til denne inneværende år. 

Kostnadsoversikt sendes Kite-klubben da denne værstasjonen er en spleis mellom oss og dem, som tidligere 

avtalt. 

 

Sak 8: Hjemmeside 

Hjemmesiden er planlagt fornyet. Trond har sagt seg villig til å kjøre en innføring for styret når det gjelder 

hjemmeside. Dette planlegges til mandag 6/12-21 kl 19:00. 

 

 

Annet: 

Klubben bør stille med flere på tinget ved neste anledning. 

Gymsal til nødskjermkurs - Jostein snakker med Thomas Bjørnsen. 

Container til vinsj er på plass. Containeren befinner seg på Låven til Svein Gunnar Idland. 

 

Nils Jørgen Lyngnes 


