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Styremøte 07.12.22 
 

Referent: Carina Høie Østebø 

Oppmøte: Lars Inge Forus, Geir Wegger, Åsmund Idland, Øyvind Asbjørnsen, Jostein Reinsnos, 

Carina Høie Østebø, Anders Lædre, Eirik Bjerkebæk. 

 

1. Luftsportsforbundet tinget 2023 
Venter mail fra NLF med program og muligheter for å sende inn innspill til tinget 2023.  

Luftsportstinget avholdet 25. mars 2023. Ledermøte avholdes 26. mars 2023. 

Eirik Bjerkebæk stiller. Ønskelig at 3-4 fra styret stiller. Hvem blir det enighet om til innkalling 

kommer.  

 

2. Hjemmeside struktur  
Det har kommet inn et ønske til styret om å opprette et medlemsforum for aktive 
medlemmer i klubben. Dette for å kunne ha interne samtaler og diskusjoner. 
I tillegg har det kommet inn et ønske om å ha våre vindmålere synlige med direktelink på 

flystedene våre på hjemmesiden. Se cps.to for eksempel. 

 

Styret stiller spørsmål til hva behovet er og hva begrensningen med de forum vi har. Peker på 

at medlemsforumet vi hadde på gamle hjemmesiden aldri ble brukt og ble utfaset. Fortsetter 

å sortere medlemmer uten reell interesse for klubben og sporten på facebooksiden. Interne 

diskusjoner og spørsmål kan tas opp med styret.  

 

Vindmålere på klubbens flysteder er ønskelig å få på plass. Mulighetene tas opp med 

webmaster Trond.    

 

3. Idrettsdagen og budsjett for idrettsdagen 2023 
Klubben stiller med stand på idrettsdagen 2023. Budsjett for idrettsdagen diskuteres. Det 
besluttes å ta kontakt med NLF for mulighet til å motta roll-ups (leie) og seksjonsbrosjyrer som 
kan benyttes. I tillegg besluttes det å få laget en plakat med klubbens logo. Plakaten vil 
inneholde QR-kode med direktelink til klubbens hjemmeside.   
 
NLF roll ups til dagen, seksjonsbrosjyrer, kopiere kontaktinfo til klubben inni. QR kode.  
 
Plakat med logo og QR kode på plakaten.    
 

4. Vindmarkør Øksnanuten 

Geir og Lars Inge tok i etterkant av forrige styremøte en vurdering på stedet for å vurdere 

muligheter for ny vindmarkering på takeoff.  

 

Styret kommer frem til at vi bruker masten vi har og setter vimpler på (som ved landing). 

 

Lars Inge klargjør masten før vi går til innkjøp av vimpler som monteres. 
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5. Sikkerhetsseminar 2023 

Det er i 2023 ønskelig å arrangere et digitalt sikkerhetsseminar for klubbens medlemmer. Det 

diskuteres emner for seminaret, blant annet: trafikkregler, holdninger, oversette 

faremomenter, risikovurdering. Avtroppet og påtroppet FL  

 

6. Nødskjermkast og sosial samling 2023 
Det er for 2023 ønskelig å arrangere nødskjermkast etterfulgt av en sosial klubbsamling. 

Dialog pågår med Haugalandet for pakking. Avtroppet og påtroppet FL tar diskusjonen videre 

etter endt møte.  

 
7. HG kurs interesse 

Det diskuteres rundt muligheter for HG kursing. Styret henviser til Stavmoen intensivkurs 

med mulighet for å fortsette flyvning lokalt i klubben etter endt kurs. Eget utstyr påkreves. 

Jostein tar kontakt med de interesserte.  

 

8. Styrevalg 2023 

Hele styret har stått sin periode ved neste årsmøte (innen utgangen av mars 2023). Dialog 

pågår med valgkomitéen. Styret diskuterer tanker om gjenvalg og nytt styre.  

 

9. Nye forsikringer og lisenser for 2023  

Mail er sendt ut. FL påminner medlemmer på FB. 

 

10. Faglig leder orienterer 

Jostein og Eirik har hatt overrekkelse av rollen som faglig leder. Samarbeidet fortsetter 

fremover en periode. Eirik har formelt ansvaret som faglig leder fra 1. november 2022.  

Siden forrige møte har det vært et næruhell i Makedonia, en trelanding i Tyrkia, noen 

luftromsbrudd på høydebegrensning og en ulykke på Obrestad. Styret diskuterer hendelsene.     

 

11. Eventuelt 

Det besluttes å oppdatere risikovurderinger for Obrestad og Reve. Anders og Eirik tar en 

gjennomgang og oppdaterer.  

 

Klubbens hjemmeside vil få en skriftlig påminnelse om luftsportsholdninger.  

 

Det besluttes å legge inn en post for medlemsmøter og stativ til Gjesdal inn i 

budsjettforslaget for 2023. 

 

Vindmåler Rennesøy må repareres.  

 

For Torland er Holfuy og Atmos uten bevegelige deler er mottatt. Betraktelig dyrere enn 

budsjettert.   

 

 

 

 

 


