
 

 

Styremøte 26.04.22 
 

Referent: Carina Høie Østebø 

Oppmøte. Geir Wegger, Anders Lædre, Carina Høie Østebø, Lars Inge Forus, Åsmund Idland, Øyvind 

Asbjørnsen, Jostein Reinsnos 

 

1. Rollefordelinger i styret. Styret blir enige om hvem som skal ha hvilken rolle i styret. Lars Inge 

tar på seg rollen som kasserer. Nytt styre består av:  

 

Leder: Carina Høie Østebø 

Nestleder: Geir Wegger 

Styremedlem/Kasserer: Lars Inge Forus 

Styremedlem: Åsmund Idland 

Styremedlem: Øyvind Asbjørnsen 

Varamedlem: Anders Lædre 

 

 

2. Tilganger i styret. Styret gis nødvendige tilganger for styrearbeidet fremover. 

 

3. Styrets signering av regnskap og årsmøteprotokoll for å vedlegges søknad om kommunalt 

driftstilskudd og momskompensasjon. 

 

4. Vindmåler Helår Frafjord som vedtatt på årsmøtet. Holfuy har stans i bestillinger pga av 

leveranseproblem/chip mangel. Øyvind tar kontakt med Holfuy for status og legger inn 

bestilling for ny vindmåler så snart Holfuy er i drift igjen.   

 

5. Komplett vindmåler Torland som vedtatt på årsmøtet. Vindmåler Helår Frafjord som vedtatt på 

årsmøtet. Holfuy har stans i bestillinger pga av leveranseproblem/chip mangel. Øyvind tar 

kontakt med Holfuy for status og legger inn bestilling for ny vindmåler så snart Holfuy er i drift 

igjen.   

 

6. Utbedring av ny lovnorm. Det ble på Idrettstinget i 2021 vedtatt flere lovendringer. 

Lovendringene medfører behov for å oppdatere idrettslagets lov. Det er ikke nødvendig å kalle 

inn til et ekstraordinært årsmøte for å vedta endringer, idrettslagets styre skal behandle loven 

på et styremøte, vedta ny lov og informere idrettslagets medlemmer om sitt vedtak.  

 

Styret blir enige om at Carina skriver forslag til ny lov. Denne blir så vedtatt med eventuelle 

endringer vi blir enige om på neste styremøte.  

 

7. Førstehjelpsutstyr Bjellandsfjellet. Joar har gått til innkjøp av en førstehjelpspakke på 

Bjellandsfjellet (takeoff). Pakken inneholder førstehjelpsutstyr, liten sag, kutt resistente 

hansker og en vindmåler. Styret vedtar at Joar får dekket kostnaden av klubben og blir 

tilbakebetalt for utlegget han har gjort.  

 

 

 



8. Klubbens forsikringer. Klubben har i dag de lovpålagte forsikringer. I vår pakke har vi 

kriminalitet/underslag, styreansvar, bedriftsansvar, produktansvarsforsikring og kollektiv 

ulykkesforsikring. Det er også anbefalt at klubben har en rettsforsikring (ref ledermøte i NLF 

29.03.22). Styret blir enige om at dette er noe vi ønsker. Carina tar kontakt med if i etterkant 

av møtet for å få et tilbud på utvidet forsikringspakke.   

 

9. På årsmøte ble det vedtatt nytt klubbnavn. Prosessen med faktisk navneendring vil starte så 

snart vi har hjemmeside på plass. Dette for å få en samlet overgang på brønnøysund, 

hjemmeside, facebook, mail, whatsapp, instagram samtidig.   

 

10. Faglig leder orienterer.  

 

Generelle påminnelser om vikeplikt og flyregler er gitt til medlemmer på fb. 

 

Henrik Voll har blitt godkjent som instruktør i speedgliding.  

 

Det vil kommer noen justeringer i regelverket. Disse er ikke offisielle ennå, men de er på vei. 

 

Diskuterer streamermulgiheter for ferske PP2 piloter etter vedtak på instruktørmøte internt i 

klubben.  

 

 

   


