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Styremøte 6/2020
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Beslutningssaker
1.1 Godkjenning av innkalling
1.2 Flåte på Vangsvatnet
1.3 Innføre bruk av google dokuments og Teams
1.4 Fastsette årsmøte 2021
1.5 Voss HPK representatnt i veko-styret
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Orienteringssaker
2.1 Status starten Hangurtoppen
2.2 Status kurs
2.3 Gjelle-starten, bompenger
2.4 Rokne, tikomst
2.5 Klubbil
2.6 Båter
2.7 Ekstremsportveko
2.8 Faglig ledergruppe
2.9 Økonomi

3.

Diskusjonssaker

4

Ymse

Tilstede:
Frå styret: Einar Såkvitne, Kjell Svanes, Christian Hagen, Geir Dyvik, Hildegunn Pettersen,
Vara: Matthew Doms
Frå adm: Lars Haukom (faglig leder), Morten Knapstad (veko-representant/leder
valgkommiteen)
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1.1 Godkjenning av innkalling
Godkjent
1.2 Flåte på Vangsvatnet
Voss HPK har fått en forespørsel fra fallskjermklubben om å bli med og finansiere en flåte
som ønskes plassert ved Fleisher-landingen. Flåten kan bli utstyrt med badstu, stupetårn,
solplatting etc. Tanken er at flåten kan være et sosialt samlingspunkt for klubben. Det ville
vært en stor fordel å kunne legge redningsbåten permanent ved flåten. Responstiden ved
vannlandinger kan da reduseres betraktelig.
Styret stilte seg positiv til å gå videre med prosjektet.
Merk: prosjektet er foreløpig kun på et tidlig planleggingstadium
1.3 Office 365/ Sharepoint/Teams
Klubben trenger å arkivere informasjon og dele dokumenter, og besluttet å ta i bruk Office
365. Møter og beslutninger kan bli gjennomført med Idrettens Teams videokonferanser
1.4 Fastsette årsmøte 2021
Datoen blei satt til 5. Februar 2021. Nærmere innkalling vil komme.
Følgende er på valg: Einar Såkvitne (formann), Christian Hagen (kasserer), Frode Fester
(vara)
Kom gjerne med forslag til kandidater til valgkommiteen som er: Morten Knapstad (leder),
Lars Haukom og Maria Staume
1.5 Voss HPK representatnt i veko-styret
Morten Knapstad har vært vår representant, og tilbyr seg å sitte videre. Støttes av styret. Einar
Såkvitne går ut som vara og erstattes av Lars Haukom.
2. Orienteringssaker
2.1 Status starten på Hangurtopen
Arbeidet med selve starten er stort sett ferdig i denne omgang. Til våren vil det bli lagt ut noe
mer gress i kantene. Gangveien frem til start er ferdig, og Voss Resort var veldig fornøyd med
arbeidet. Bygging av starthytta vil starte til våren.
2.2 Status kurs
Coronasituasjonen gjør kursing svært usikkert i vinter. Alle SPG-kurs blir avlyst. PG-kurs går
foreløpig etter oppsatt program.
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2.3 Gjelle-starten
Merk: fra 2021 må hver enkelt betale for seg ved privat kjøring til start. Det er nå kun
kurskjøring som er dekket av årskort. Dette skyldes en så stor prisøkning at klubben ikke ser
seg tjent med å betale årskort for alle medlemmer. Husk at det er de samme grunneierne som
eier landingen vi bruker, så følg reglene! Det tar ca 30 minutter å gå grusveien om du ikke vil
kjøre.
Geir og Morten vil se på flytting av værstasjonen. Den er nå trukket litt for langt tilbake og gir
dårlige målinger.
2.4 Rokne-starten
Grunneier ønsker ikke at vi skal bruke den gamle, skrå stien langs gjerdet ned til start. Kjør
litt lenger og gå gjennom skogen og hogstfeltet rett ned mot starten.
2.5 Klubb-bil
Forsikring er nå ok. EU-kontroll forestår. Styret vurderer en ny ordning for drift av klubbil.
2.6 Båter
Opptrekksbåten: service er tatt og båten står på land ved klubbhuset
Redningsbåten: usikkerhet om hvor den befinner seg (Neste dag funnet i andre enden av
Vangsvatnet etter at den har slitt seg. Plassert nå ved klubbhuset.)
Styret vurderer en ny ordning for drift av klubb-båtene.
2.7 Ekstremsportveko 2021, 27. Juni – 4. juli
Hildegunn Pettersen er grenansvarlig for PG og i gang med forberedelser. Det er mange
oppgaver som skal dekkes med frivillge og alle medlemmer oppfordres til å bidra til at Veko
2021 kan bli et vellykka arrangement. Vi trenger deg! Ta kontakt med Hildegunn!
Følgende er satt opp så langt:
Sikkerhetsansvarlig: ?
Booking-ansvarlig: Alvhild Pettersen
Værmelding: Geir Dyvik
Acro-comp: Åsmund Birkeland
XC-comp: Geir Dyvik, Pavol Kosovic
Lønahorgi-tur: ?
Flåtelandingskonkurranse/utkledning: ?
Transportansvarlig: ?
Planlegginsmøte vil bli holdt i januar.
2.8 Voss HPK Sikkerhetsgruppe
Gruppa består av Lars Haukom (faglig leder), Kjell Svanes (skolesjef), Morten Knapstad
(materialforvalter), Christian Hagen (tandemansvarlig). Ny i gruppa er Geir Dyvik som
sikkerhetsleder. Geir vil jobbe med tiltak som kan bedre flysikkerheten i klubben og tar gjerne
imot forslag fra dere.
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2.9 Økonomi
Regnskapet for 2020 er ajour og vil bli presentert på årsmøtet. Regnskapet for 2019 er
avsluttet og er godkjent av styret.
4.Ymse
4.1 Møtefrekvens
Det var uttrykt ønske om oftere møter, men praksis har vist at det er vanskelig å samle styret.
Vi håper at bruk av Teams videomøte kan forbedre situasjonen.
Neste styremøte: 25. Januar 18:00
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