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Jaereit  Hangae ®g  PaFagiiderk!ubb

Protokoll fra arsm¢tet 2018 i ]aeren Hang
og Paragliderklubb.
Sted og tid:  Sola Flyklubb

Torsdag den 22. mars 2018.
h4atet startet klokken 18.00.

Tilstede:                                          19
Antall stemmeberettigede:      19 medlemmer

Protokoll-kontrollor 1 :     ®yvind Asbjrmsen
Protokoll-kontroll®r 2:     Asbjgm Nja

M®teleder:  Dan B¢rge RIis Laksa
Referent:     Eirik Bjerkebaek

saksliste
1.    Godkjenne de stemmeberettigete.

Det var 20 tilstede. 20 medlemmer ned stemmerett.

Vedtak : Godkjent.

2. Godkjenne innhal]ingen, saklisten og forretningsorden.
Leder informerte om folgende:
-Innkalling ble sendt 18. februar, over en mfroed for drsmatet ihht. klubbens lovnorm § 13-2.

i    Frist for iimkorl-me scker ble satt til 8. rl-Jars, senest to -cker far drsmatet (§ 13-2).
•    Saksliste ng regnskap for alsmctet ble prblisert 16. mars, senest 1 cke for arsmctet {§13-2).

Vedtak: Godkjent.

3. Velge dirigent, referent, saint to medlemmer tit a underskrive protoko]len.
Dan B¢rge Riis TLaksf ble valgt til dirigent.
Eirik Bjerkehak bie valgt tit referent
Asbjgm Nja ble valgt tit a underskrive protokollen.
®yvind Asbjrmsen ble valgt til a underskrive protokollen.

4f Behandle id rettstagets arsberetming, herunder evemtuelle gruppedrsmeldinger.

22.03.2018 -Side 1



ArsmateJa3renHangogParagliderklubb2018

Leder informerte om klubbens aktiviteter i 2017:
•    Nodskjermkasting/pakking
•    Arsmate
•    Kurs9eiever
•    Ett styrem¢te
•    Buskasse 18 april
•    Dugnad22 april
•    Sifkkerhetsseminar l2 juli -Jostein
•    Fgrstehjelpskurs lip desember

Vedtak: Godkjent.

5. Bchandie idrettsiagets regnskap i revidert stand.
Kasserer Sigurd informerte om btrdsjettet. Bet noteres falgende:
•    Totale investeringer i utstyr ca 40000. Arets hovedutgift tandem kr 30.000. Inntjening pa

tandem 2500.
•    Stromfofomk ®kt pga anleggsarbeid
•    ®kning i balanse.

Vedtak: Regnskapet godkjent.

6. Behandle forslag og saber.
F8lgende forslng b]e sendt ire innen 25. januar ihht. first i innkallingen:

Innstillinf 1 av Arvid Lura:
Forslag om a ga til innkjap av varstasjon til Egedab8INicostarten

Holfuy krever mye tilsyn og krever en dedikert person til a folge opp og vedlikeholde. Arvid vil ta
dette. Kostnad ca 15000 kr + abormement. Argumenter for a heller kjape irm maler pa flysteder som
er nsermere. Ken legge inn lenke til varsta§ion pa Fister.

Vedtak: Forslaget nedstemt - det blir opp til styret a gjore en samlet vurdering mht investering i
va3rstasjon.15 i mot og 3 blank.

IrunstillingL:2__gy_Kdre Birger Brelcke
Forslag om a ga til innkjxp av varstasjon tit Rermesay Sel/Pila.

Vi har indikator pa Rennesey (Kjetil). Malestasjon pa Kvits¢y ikke sa3rlig nyttig. Det rfe avtales
med grunneier -sjekke med kommunen om en kan fa til noe tilknyttet kikkerten ved Pila. Asbjeni
#er ut.
Vedtak: Forslaget nedstemt - det blir opp tit styret a gjore en samlet vurdering mht investering i
vzerstasjon.  15 i mot og 3 blank.

Irunstill|_r}g 3 av Dan B@rfe Riis Laksa:
Forslag om a reforhandle avtale om flyving i qjesdal,

Flystedet er helt sentralt for klubben, bla i fofoindelse ned kursing. Det foreslas a reforhandle
avtale ned sikte pa at det kun er de son bruker gruneiers omrider eller klubbhus som skal betale.
Dot er viktig at medlemmene kyenner tit historikken. Avtalen er ufrormet for a fothindre alentakeke
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av konflikt om bruk av omradet. Arbeidet for grunneier er ikke dugnad men avtalt gjennom
signering av avtalen for dot enkelte medlem. Det nd va3re avtale ned grurmeier om eventuelt
plassering av utstyr hos grunneier.

Vedtak: Styret bes om a utforme forslag til ny avialetekst i trad med innspill pa drsmgtet og om a
forscke a reforhandle avtalen med gruneier. 15 for, 3 blank

Irlnstillin£ 4 av Kent Svensson:
Forslag om a refoinandle avtale om bruk av vei til Vedand.

I dag koster bruk av veien 3000 kr. NI er det bare lov a fly pa V-Nord Kun noen fa turer i fior. Dct
er en historikk her pa nedbetaling av investering i vei siste stykket pa toppen.

Vedtak: Arsmatet beslutter at vi skal opprettholde en avtale. Styret bes om a sjekke opp hvilken
avtale som gjelder og a reforhandle avtalen i til «betal for bruk» dersom det er muligheter for det.
1 8 for.

Irunstillir|2 5 av Kent Sryensson:
Forslag om a reforhandle avtale om bruk av landingsplass for PG i Gjesdal.

Forslaget gar pa a forscke a reforhandle avtale for a fa lov til a lande pa samine omfade son HG
gjermom hele sesongen.

Vedtck: Nedstemt. For 0, Mot 17, I blank

IrunstillinI€ 6_ av Kent SNensson:
Forslag om a aksjonere ut tandemtur til TV-aksjonerL

Vedtak: Nedstemt` For 0, Mot 15, 3 blank

lrmstillingJ__gy_Asbi@rnNia
Forslag om a utrede og etabler flere permanente fly-steder.
Langsiktig aktivitet -bar ha en egen gruppe son jobbe ned dette og fremmer forslng for drsmatene.
Gruppa bar sammen med styret avklare rammer som en rna fotholde seg til, bla luftromavtaler. Det
bgr ogsa sees pa muligheter for vinsjing.

Vedtak: Forslaget vedtatt, For 16, 1 blank.

Irmstilling, 8_ av Asbiarn Nia
Forslng om arrangering av FAI-type konkurranse.
Lage oppgaver for de ulike sertifikatnivaene innenfor minimumskravene til FAI oppgaver. Formal -
©kt engapjement, gkt kunnskap om systemet, trening for konkurranser. F& en gruppe med erfaring
son lager oppgaver/regler pa lokale flysteder (Start i Rogaland).

Vedtak: Vedtatt. For 17, en blank.

Ir[nstillin£I 9 _gy_ Asbi grn Niaa:
Forslag om utbedring / oppgradere veien opp mot takeroff pa Tjetland (Gjesdal).
To altemativer -1) oljegrus, 2) asfalt. Koble ned dugnad. Det ha regnes med a bn]ke ca 30000 kr.

Vedtak: Vedtatt 16, en mot og en blank.
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Innstillinf± 10 av Asbi®rn Niaa:
Forslng om montering av 2 gjerdeklyvere pa landing pa Gjesdal. Grinda blir stengt mod lds fro dyra
slippes ut pa beitet.

Vedtak: Vedtatt 16, en blank.

7. Fastsette medlemskontingent pa minst kr 100, og treningsavgift, el]er gi gruppestyrene
fullmakt tit a fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet. (11)

Arsavgift for 201givar fastsatt til 450kr ihht. drsmatet i 2017.
Vedtatt arsavgift for 2019 er fastsatt til 450 kr

Vedtak: Kontingentene endres ikke. For 16, en blank.  Styret bes om a jobbe videre med kontingent
for stattemedlemsskap.

8. Vedta idrettslagets budsjett.
Kasserer la frem budsjett for 2017.
Budsjett:
•    Satt opp med samme hovedkostnader som foregaende ar.
•    Vo midler for utdanning av hjelpeinstruktorer kommer i tillegg

Vedtak: Budsjett 2018 vedtatt

9. Behandle idrettslagets organisasj onsplan.

Idrettslagets orgaliisasj onsplan er vedtatt son falgende:
Leder
Nestleder
Faglig leder
Styremedlem 1 (Prioritert SPG, Acro, HG, PPG)
Styremedlem 2 (Prioritert SPG, Acro, HG, PPG)
Styremedlem 3 (Altemativt, Prioriter[ SPG, Acro, HG, PPG)
Varanedlem
Milj®ansvarlig
Regnskapsforer
Skoiesjef

Valgkomite:
Leder
Medlem 1
Medlem 2
Vara

Vedtak: Aktivitetskomite legges ned.. Organisasjonsplanene ble enstemmig vedtatt. 15 for, en
blank.

10. Foreta folgende valg:
a) Leder og nestleder

Asbjfrm Njaa  (HG) ble enstemmig valgt inn som leder (1 ar)
Eirik Bjerkeba3k (IIG) ble eustemmig valgt inn son nestleder (2 ar).
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b) 2 styremedlemmer, I varamedlem
Anders La3dre O'G) ble valgt som styremedlem (miljcansvarlig og kasserer) (2 ar)
Roar Holm (PG) ble valgt son styremedlem. (1 dr)
Lars Botnehageri (PG) ble -v-algt sori-I varamedlem, (1 ar).

c) ®vrige valg i henhoLd til vediatt organisasjousplan, jf. pkt. 9.

d) To revisorer. (Utgar sa lenge klubben tjener under 5 millioner og ikke har utnevnt statsautorisert
revisor).

e) Val9komite med leder, to medlemmer saint ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De ®vrige medlemmer velges samlet. Deretter velges
varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjores rekkefolgen i forhold til stemmetall.

Folgende ble enstemmig valgt som representanter til valgkomiteen:
Dan Barge RIis Laksan
Aleksander Lode
Nils Jorgen  Lyngnes
®ivind  Asbj®msen

Leder
Medlem
Medlem
Varamedlem

Eventuelt:
Anders La3dre infomerer om grumeier pa Reve har observeft paraglidere som har skremt
un9kalver pa beite og mulig tiltak for a beskytte sin eiendom er a stenge for flyving.
Forslag om a ta en dialog med grurmeier om miljatrening av dyra for a se om det blir mulig a fly
uten a skremme dyra.

Faglig leder:

•    Det jobbes ned a fa hendelsesrapportering til a fungere igjen. Avholder sikkerhetsseminar
mar det er i orden. Har hatt to hendelser med dndsfall.

•    Det er etablert en ressurspool i NLF pa tvers av luftssportsgreinene. Ken bll utkalt for
oppfolging av hendelser. Ingen kostnader for klubbene.
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Jeg bekrefter at det son er skrevet i referat for arsmatet 20 1 8 er korrekt og stemmer.
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