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Sak1: Ukelederskjema 
Styret ønsker å få disse skjemaene en gang i uken. Stian tar opp dette med DL.  

Sak2: JLS – Status fra Tor 
Harefall: Rolf Liland (gen.sekr i nlf) ønsker å megle i denne saken. Tor tar dette videre, det skal tas 

videre rettslig, ikke via nlf. 

Brannvern: Tor svarer på eposten ang dette for JLS.  Alt skal belyses fra brannvernet til tilsynet, og 

Tor skal konkludere og sende svar på dette. 

Det har kommet rapport ifm en hopper som landet på stripen, som førte til at LN-JMP måtte lande på 

midten av stripen i stedet for på starten av den. Styret er kjent med saken.  

Sak3: Stabsdresser 
Styret skal gå for dette. Det avventes med bestilling ifm evt sponsor for neste år. Grethe svarer opp 
Nicolai og takker for initiativet og ber om at han blir primus motor for dette prosjektet. Styret ønsker 
ikke å starte det opp før nyåret for å få det inn i neste budsjett.  
Det blir også muligens sett i sammenheng med sponsor, men uavhengig av det blir det stabsdresser i 
2015. 
Styret ønsker at både AFF-instruktører og tandeminstruktører skal få slike dresser 
 

Sak4: Piloter 
Slik det ser ut nå kan vi satse på LN-JMP, det står i stil med klubbens ambisjoner.  
Piloten Olivier har kostet 20 000kr mer enn det vi har budsjettert med. Han har vært døråpneren for 
rating for Niklas, som nå skal til Empuria Brava 24. august. Det forventes at Niklas er ferdig sertifisert 
første eller andre uken i september.  
Niklas har foreslått en avtale for de neste fire årene og minst 30 flydager. I avtalen er det også 
foreslått at Klubben betaler for sertifisering, papirer og annet tilknyttet til dette, mens han selv 



 
betaler reise/opphold. Styret ønsker å foreslå fem år og flere flydager for å knytte han mer til oss. 
Morten kontakter Niklas i kveld ang dette. 
Daglig leder har brukt mye tid og pratet med mange kontakter for å få det i havn. Styret er meget 
fornøyd med dette. 
 

Sak5: LN-JMP 
90 flytimer i juli. Totalt 186 flytimer 
Jan Petter har fått en avtale på at vi går ned på timespris på flyet fra 200 timer (6000 kr/t) Neste 
grense er da på 235 timer og timespris på 4000.  

Sak6: HI 
Styret ser allerede nå på HI-situasjon for 2015 sesongen for å være i forkant ved evt fratredelse for 

dagens HI. Morten kontakter dagens HI, Pål Bergan, for en prat ang evt engasjement neste år før evt 

andre kandidater blir kontaktet. 

Sak7: Oppfølgingsliste 
Gjennomgått 

Sak8: NM 
NM genererer hopp, vi får flytimer. Styret stemmer enstemmig for å søke om NM, og det forutsettes 
at Carl Erik må lede komiteen.  
 

 


