
 

 

 

 

Referat- Årsmøte Jæren Hang- og 
Paragliderklubb 28.03.2022 
 
1. Godkjenning av stemmeberettigede. 

11 medlemmer + 1 medlem som kom kl 20:08. 
 
 
2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden. 

Godkjent av samtlige. 
 
 

3. Valg av dirigent, ordstyrer, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 
Dirigent: Carina H. Østebø 
Ordstyrer: Carina H. Østebø 
Referent: Nils Jørgen P. Lyngnes 
To medlemmer til underskift: Geir Wegger og Øyvind Asbjørnsen. 

 
 
4. Behandle klubbens årsberetning, herunder eventuelle gruppe-årsmeldinger 

Klubbstatistikk 
Antall betalende medlemmer 31.12.2021 
9 kvinner og 116 menn 
Det ble avholdt et ordinært PP2 grunnkurs i 2021. 
Dugnad ble avholdt 8. mai. Nytt gjerde satt opp og busker fjernet.   
Antall instruktører: 
HG: 2 instruktører og 4 hjelpeinstruktører 
PG:  9 aktive instruktører og 1 hjelpeinstruktør 
PPG: 1 instruktør 
Vinnere av Oltedalssenderen; Lars Inge Forus (HG), Duncan Sharp (PG) 
Tandemflyging: 9 turer i klubbens regi 

 
Prosjekter og aktiviteter i klubben i 2021 
Ett PP2 grunnkurs  
Utarbeiding av forslag til nytt navn og hjemmeside 
En ny helårsstasjon på Reve innkjøpt 
Dugnad Gjesdal 
Klubbkveld: Sounding v/ Ivar Bjerkebæk 

 
Årsmøtet gjøres oppmerksom på at det også er gjennomført fire PPG-kurs samt et ekstra 
PG kurs.  
Årsberetning godkjennes enstemmig. 



 
 

5. Behandle årsmøtets regnskap i revidert stand 
Regnskapet fremvises og de forskjellige postene forklares. Noen avvikende poster, men 
totalt et godt overskudd mye pga donasjoner fra instruktørlønn.  
 
Spørsmål fra salen om kurs kun burde stå i eget regnskap og kun representeres med 
overskudd/underskudd på klubbregnskap. Blir enige om at dette skal gjøres ved neste 
årsregnskap.  
 
Regnskapet godkjennes enstemmig. 

 
 

6. Behandle innkomne forslag og saker 
a) Bruk av klubbens tandemutstyr, Nils Jørgen P. Lyngnes:  

 
Per idag koster det et medlem av klubben kr 400,- for å låne klubbens tandemutstyr i 
ett døgn.  

 
Ifølge innbetalingene i 2021 er det gjort 3 betalende tandemturer og 7 utlån av 
tandemutstyret uten betalende kunde. Undertegnede mener dette er veldig lite 
aktivitet og at det er synd tandemutstyret ikke blir mer brukt. 

 
Undertegnede foreslår at klubbens tandemutstyr lånes ut gratis til medlemmer i 
maksimum ett døgn. 
 
Dersom tandemutstyret skal lånes i mer enn ett døgn, betales det en døgnpris på kr 
400,- fom døgn nr 2. 
 
Forslaget diskuteres og det blir enighet blant samtlige årsmøtedeltagere at pris på 
tandemleie settes ned til 200 kr for ett døgn for klubbens medlemmer. Dersom en vil 
leie utstyret flere dager, vil påfølgende dager følge tidligere pris på 400 kr i døgnet.  

 
 

b) Flyvedtekter Gjesdal, Øystein Raknes:  
 
Flystedsavgift 50kr pr tur (eller dag), som mange andre steder har, som alternativ til 
"årskort 600kr"/dugnad. 
 
Stemmene blant årsmøtedeltagerne fordelte seg slik: 
For: 0 
Blankt: 4  
Mot: 7 
Påtroppende styre jobber videre med denne saken for å forsøke å konkretisere 
avtalen bedre vedrørende antall turer for gjesteutøvere.  
 
 



c) Oppbevaring opptrekksscooter, forslag fra styret: 
 
Scooteren og firhjulingen har ikke hatt noe fast hjem noen gang. Flere har bidratt 
med dette og takk for det. Jostein kjøpte en container og klargjorde denne på Gjesdal 
i 2021. Plassert hos Svein Gunnar av god vilje. 
  
Kosten er 13450 kr som jeg (Jostein) har lagt ut. Søker herved om dekning helt eller 
delvis for dette. Container blir da klubbens eiendom. 
 
Samtlige årsmøtedeltagere stemmer for full dekning.  

 
 

d) Innkjøp komplett vindmåler Frafjord, forslag fra styret:  
 
Styret foreslår å handle inn vindmåler uten bevegelige deler til værstasjon på Frafjord 
da denne tenkes å stå ute hele året. De som flyr mest på Frafjord flyr hele året. 
Kostnad 8500 kr.  

 
Samtlige årsmøtedeltagere stemmer for.  

 
 

e) Innkjøp komplett vindmåler Torland, forslag fra styret:  
 
For klubbens paramotorpiloter, skoling/kursing inkludert, er Torland det viktigste 
flystedet. Klubben paramotorpiloter ønsker bedre forutsigbarhet for å avklare vær- 
og vindforhold.  
 
Trond Nyman Aarre, klubbens eneste instruktør i paramotoring, har bedt Styret om å 
vurdere støtte til innkjøp av helårsvindmåler på Torland.  
 
Styret foreslår at klubben går til innkjøp av helårsmåler på Torland. Kostnad 20000 kr.  
 
Stemmene blant årsmøtedeltagerne fordelte seg slik: 
For: 11 
Blankt: 1 
Mot: 0 
 
 

f) Innkjøp av utstyr for utbedring av Gjesdal start, forslag fra styret:  
 
Innkjøp av nødvendige utstyr og materiale til utbedring av PG-start Gjesdal – Fyllt på 
jord, sådd, legge matter, egeninnsats for å frakte sand og jord. Lastebil kjøre til 
parkering, låne traktor eller andre alternativer.  
 
Styret foreslår at det settes en gruppe som ønsker å ta ansvaret for gjennomføring. 
Samt at klubben går til innkjøp av nødvendig utstyr. Kostnad 30000 kr (alternativt 
etappevis). Dette vil være gjeldende som dugnad. 



       Stemmene blant årsmøtedeltagerne fordelte seg slik: 
       For: 1 
       Blankt: 3 
       Mot: 8 

 
Innspill på at denne summen er altfor lav. Det informeres om at det tidligere er gjort 
kostnadsoverslag på dette og at en må regne med utgifter på minst 90.000 kr. 

 
 
7. Fastsette medlemskontingenten 

Medlemskontingenten er i dag på 500 kr for hovedmedlemmer og 150 kr for 
støttemedlemmer 
 
Medlemskontingenten for 2022 foreslås å endres til 520 kr for hovedmedlemmer og 155 
kr for støttemedlemmer (indeksregulert ~3,2% jan 20- jan 21 ref årsmøte 2019) 
 
Stemmene blant årsmøtedeltagerne fordelte seg slik: 
For: 9 
Blankt: 3 
Mot: 0 

 
 

8. Vedta klubbens budsjett 
Kostnadspost “utbedre start Gjesdal” tas bort da årsmøtet ikke vedtok denne.  
 
Det ble gjort kommentar på at leie av klubbutstyr til kurs bør økes fom neste år. 
 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt som fremvist.  

 
 

9. Behandle klubbens organisasjonsplan 
 
Status klubbens organisasjonsplan 
 
Styret består av 

 Leder: Carina Høie Østebø (PG), valgt på årsmøtet 2021 for 2 år 

 Nestleder: Geir Wegger (HG), valgt på årsmøtet 2021 for 2 år 

 Kasserer: Nils Jørgen P. Lyngnes (SPG/PG), valgt på årsmøtet 2021 for 1 år 

 Styremedlem: Trond Nyman Aarre (PPG), valgt på årsmøtet 2021 for 1 år 

 Varamedlem: Anders Lædre (PG), valgt på årsmøtet 2021 for 1 år 
 

 Faglig Leder: Jostein H. Reinsnos 

 Skolesjef: Anders Lædre 

 Miljøansvarlig: Asbjørn Njå 
 

Organisasjonsplanen ble enstemmig vedtatt.  
 



10. Valg av representanter til styret og verv 
● Valg av minst to styremedlem og minst ett varamedlem 
Lars Inge Forus (Ikke tilstede), Åsmund Idland (Ikke tilstede) og Øyvind Asbjørnsen blir 
valgt inn som styremedlemmer. Enstemmig vedtatt, 
Anders Lædre fortsetter som varamedlem. Enstemmig vedtatt. 
Nils J. Lyngnes og Trond N. Aarre går ut av styret. 

 
● To revisorer 
Revisorer: Asbjørn Njå og Kent Svensson. Enstemmig vedtatt. 

 
● Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har 

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene  
Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene. Enstemmig vedtatt. 
 
● Valgkomité med leder, og minst ett medlem og minst ett varamedlem 
Valgkomite:  
Leder: Kent Svensson. Enstemmig vedtatt. 
Medlem: Nils J. Lyngnes. Enstemmig vedtatt.  
Varamedlem: Trond N. Aarre. Enstemmig vedtatt. 

 
● Kontrollutvalg med leder, minst ett medlem og varamedlem (Ny) 
Kontrollutvalg: 
Leder: Asbjørn Njå. Enstemmig vedtatt.  
Medlem: Jostein H. Reinsnos. Enstemmig vedtatt. 
Varamedlem: Paal Wik. Enstemmig vedtatt. 

 
● Øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan 
Innspill fra faglig leder (Jostein H. Reinsnos) at han nå har hatt vervet siden oktober 2013. 
Klubben bør begynne å se seg om etter andre aktuelle kandidater etter hvert. Jostein 
bekrefter at han kan sitter 1-2 år til.  
 
Skolesjef: Anders Lædre. 
 
Miljøansvarlig: Diskuteres rundt hvem som er miljøansvarlig per nå. Ingen har tatt på seg 
rollen for alle flystedene. Styret må se på denne saken.  
 
 
Nytt styre består av 

 Leder: Carina Høie Østebø (PG), valgt på årsmøtet 2021 for 2 år 

 Nestleder: Geir Wegger (HG), valgt på årsmøtet 2021 for 2 år 

 Styremedlem: Lars Inge Forus (HG), valgt på årsmøtet 2022 for 1 år 

 Styremedlem: Åsmund Idland (PG), valgt på årsmøtet 2022 for 1 år 

 Styremedlem: Øyvind Asbjørnsen (PPG), valgt på årsmøtet 2022 for 1 år 

 Varamedlem: Anders Lædre (PG), valgt på årsmøtet 2022 for 1 år 
 
 
 



Ny valgkomité består av 

 Leder: Kent Svensson 

 Medlem: Nils J. Lyngnes 

 Varamedlem: Trond N. Aarre  
 
 

Nytt kontrollutvalg består av 

 Leder: Asbjørn Njå 

 Medlem: Jostein H. Reinsnos 

 Varamedlem: Paal Wiik 
 

 
11. Forslag til navneendring med avstemming blant medlemmene 

Under årsmøtet den 17. februar 2021 ble nytt navn for klubben diskutert og behandlet. 
Etter en avstemming fikk SØRVEST LUFTSPORTSKLUBB flest stemmer. Til tross for 
positive forhåndsuttalelser fra NIF ble navneforslaget underkjent. Begrunnelsen var at 
navnet var for geografisk stort og dermed brøt med navnepolitikken til NIF.   
 
De to alternative navnene som fikk flest stemmer var: Jaðarr Luftsportsklubb (Jadarr 
Luftsportsklubb, i skriftlig kommunikasjon) og Jæren Luftsportsklubb. Fra NIF og NLF har 
vi fått skriflig bekreftet at Jæren Luftsportsklubb ved søknad vil bli godkjent.  
 
Formålet med navneendringen er som før å favne alle flygrenene (hanggliding, 
paragliding, speedgliding og paramotoring) og ikke begrense klubbnavnet til kun 
hanggliding og paragliding.    

 
Styret fremmer nå forslag om at klubben endrer navn til JÆREN LUFTSPORTSKLUBB.  
 

Enstemmig vedtatt.  
 
 

12. Oppdatering fra faglig leder 
Faglig leder fremviser TAKK, sikkerhetsprogrammet. 

 
Det har ikke vært noen alvorlige ulykker i 2021. Det er lite rapportering, her må vi bli 
bedre. 
 
HPS har begynt med en sikkerhetskampanje som heter “Takk”. Dette er en kampanje 
som først ble benyttet i seilflymiljøet og som nå skal benyttes i hele NLF. Kampanjen 
handler om bevisstgjørelse rundt holdninger. Fokuset er at vi skal hjelpe hverandre heller 
enn å kjefte. Materiale rundt kampanjen kommer.  
 
Rapport fra SPG dødsulykke i Frafjord 2020 ligger på NLF sine sider. 
 
Det jobbes videre mtp hvordan SPG Instruktør i klubben blir virkeliggjort. Dialog med NLF 
på saken.   
 



Klubbrevisjon gjøres. Det er registrert ett avvik, at klubben ikke har en oppegående 
nettside. 
 
Klubbens Risikovurderinger av startene klubben administrer eller naturlig hører under 
klubben blir nå oppdatert og vil bli bedre tilgjengeliggjort ifm ny hjemmeside. 
 

 
13. Eventuelt 

Kent Svensson: Hvordan vil man videreutvikle klubben? 
Etterspør flere arrangementer. 
 
Anders Lædre vil gjøre noe liknende som i fjor (roadtrip). 
 
Nevnes: For lite konkurranse/happenings i klubben. Ønsker feks årlig 
distansekonkurranse. 

 
 

Diskuteres rundt hvordan klubben kan drive klubben videre, konkurranser, turer etc. 
 
 
Oppfordres til at klubbmedlemmer bidrar til dette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Dato:  20.04.22  Øyvind Asbjørnsen                              Dato:   04.04.22      Geir Wegger                
 


