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Til stede på TEAMS:
Frå styret: Kjell Svanes (leder), Geir Dyvik (nestleder/skriver), Helene Opdahl (styremedlem),
Einar Såkvitne (styremedlem)'
Frå adm: Andreas Heimly
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Beslutningssaker

1.1 Valg av representanter til Luftsportstinget
Klubben kan sende 5 representanter til årets luftsportsting i Oslo 15.-17- september. Det er
viktig at vi som Norges største klubb bruker vårt mandat til å delta i beslutningsprosessene
sentralt. Vi ønsker derfor å sende 5 medlemmer. Kjell Svanes, Einar Såkvitne og Geir Dyvik
vil delta fra styret. Lars Haukom vil delta som vår faglig leder MERK: styret inviterer den
femte kandidaten blant våre medlemmer. Så hvis det er noen medlemmer som ønsker å stille
som representant for klubben bes de kontakte styret.

1.2 Økonomisk støtte til Voss Paraglider Festival 2021
Styret besluttet å garantere for 25.000 kroner til arrangementet med krav om dokumentasjon
av utgifter og fornuftig bruk.

1.3 Bruk av klubb-bilen
Forslag om fri bruk av klubb-bil for medlemmene fordi det kommer inn relativt små beløp på
VIPPS.
Vedtatt. Regelverk for gratis bruk av bilen vil bli utarbeidet.
Dette vil omfatte blant annet bestilling-/bruksliste der bilen må signeres ut og inn på nettet, og
at alt bruk skal annonseres så andre medlemmer kan bli med og kapasiteten utnyttes
maksimalt.

1.4 Hangur øststart
Bygging av startbua som var planlagt byggestart i vår kom ikke i gang på grunn av feil
koordinater. Dette er rettet opp nå. Støyping av fundament starter i høst eller til våren.
Vedtak: Området bak start for utlegging av glidere utvides med ca 400 m2.
Masse blir tilført skråningen under start for å jevne ut farlige hindringer og få vegetasjon til å
vokse så det ser bedre ut.
1.5 Klubbvogn
Ei brukt vogn vi hadde i kikkerten er ikke blitt kjøpt da eierene ikke har klart å bli enige om
salg. Det blei besluttet at om ikke vi får et tilbud innen kort tid (ila høsten) må vi se etter en
annen løsning. Det er ønskelig at klubbvogna skal være klar til påsken 2020.
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2. Orienteringssaker
2.1 Værstasjon Fenno
Kjell får laget fundament for mast og satt dette opp i løpet av høst eller vår. Mål om at selve
værstasjonen kommer opp neste vår. Morten Knapstad og Magnus Von Lie kontaktes.
2.2 Avtale med Fleisher
Klubben har muntlig avtale med Fleisher om plassering av klubbvogn og bruk av landingen
mot at vi slår gresset der. Det er et stort areal og vi trenger bra utstyr til dette formålet.
Styret vurderer innkjøp av ulike klippere. Avgjørelse ved seinere styremøte.
I avtalen ligger også at klubb-bilen kan parkeres ved leilighet nr 13 like ved landingen.
2.3 Ansettelse av driftsleder
To aktuelle kandidater måtte trekke sine søknader. Styret vurderer ny annonsering.
2.4 Kursing
Det ser ut til at vi fra neste år vil komme i gang med SPG-kursing igjen. 4 SPG-kurs og 4 PGkurs er planlagt for neste år. Det jobbes kontinuerlig med å rekruttere nye instruktører og
hjelpeinstruktører. 7 kandidater sendes på instruktørkurs i høst.
På grunn av økte kostnader ved kurs blei det bestemt å øke kursprisen til 11900 kroner.
2.5 Vinsjebåt
Om PG-festivalen går ut, vurderes opptrekkskurs med samtidig opplæring av båtfører.
3. Ymse
Dato for strategisamling og neste fysiske styremøte må settes.
Kjell legger ut forslag til datoer på FB.
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