Referat SU-møte #3, 14.12.2017, kl 16:00
Sted: NLF lokaler.
Tilstede: Espen Høst, Tone Bergan og Einar Huseby
1. Presentasjon av nytt medlemssystem
SU har mottatt orientering og ser frem til en lettere administrasjon av medlemskap og
lisenser.
2. Søknad Audun Wik ad økonomisk støtte til C-oppgaven ersonellsaker
Søknaden avslås. SU anmoder søker om å henvende seg til klubben.
SU presiserer at søknader av slik art må godkjennes på forhånd..
3. Etablering av materiellkomité
Det vises til referat fra SU møte 2/2017 pkt 3.
SU foreslo følgende sammensetning av materiellgruppen: Eirik Breen (Leder), Anders Meland
(medlem) og Tore Helgedagsrud (medlem). Refererer til styreprotokoll (4/2017 pkt 1.3) hvor
anbefaling fra SU er tatt til følge.
Eirik Breen ønsker å tre ut av gruppen så snart det er funnet en ny MSJ. Intensjonen er å ha
dette på plass innen påske 2018.
4. Bytte av tandemansvarlig i SU
Det vises til SU referat 2/2017 pkt 4 samt Styreprotokoll 4/2017 pkt 1.4. SU fremmet forslag
til styret om å få komplettert SU med Harald Kvande som SU medlem med hovedansvar for
tandem. Styret fulgte anbefalingen fra SU. SU ser fram til å få Harald inn i SU og samarbeidet
videre.
Samtidig vil SU takke Yngve Haugom for hans bidrag i SU og godt samarbeid. SU håper å
kunne trekke veksler på han i andre sammenhenger fremover.

5. Tandemseminar lørdag 10. februar
SU ønsker mer fokus og kompetansedeling på skjermkjøring under tandemseminaret.
De av tandeminstruktørene som ikke kan delta 10. februar, skal delta på oppsamling
tandemseminar: Torsdag 24. mai fra 17.00-21.00.Tidspunktet er satt for å samkjøre
gjennomgang av hendelser, skjermkjøring og drill med tandeminstruktørkurset.
6. Fagseminar 2018: 24. og 25. februar
Su gjennomgikk hovedagenda for fagseminaret, samt diskusjonspunkter på innhold og form.
SU ser frem til årets fagseminar og anledningen til å samle alle SU representanter i landets
klubber.
Saker på fagseminaret
A) Følgende C- oppgaver skal fremlegges fagseminaret:
• Skjermkjøringsleksjon Tommy Botten
• Wingsuit oppgave – Tore Helgedagsrud
• Linehopping – Vegard Carlson
Oppgavene sendes ut til HIene i forkant av fagseminaret slik at de gis anledning til å sette
seg inn i tematikken i forkant.
B) Hovedinstruktørene pålegges å stille forberedt til å muntlig fremlegge om 1 positiv
erfaring/ sak fra egen klubb til årets fagseminar (max 3 minutter).
C) Grundig gjennomgang av Min idrett, Klubb admin og Kurs admin. Kort orientering om
Sports admin.
D) ORS-status fra Einar Huseby
E) Espens kvarter er utvidet minst til en time(+).
7. Legeskjemaet
Legeskjemaet er gjenstand for vurdering og revisjon. Det blir publisert når dette er klart.
8. Eventuelt.
Intet
Møtet ble hevet kl 18:45.

Jan Wang
Fagsjef/Referent

