REFERAT Styremøte & medlemsmøte 13.april 2016
Kort styremøte med siste detaljplanlegging av påfølgende medlemsmøte, samt besøk av
Tarjei Bakkelund fra tårnet.
Klubbturer i anledning jubileumsåret ble endelig banket, og en strategi rundt ”tandem i
midnattssol” valgt – oppfordrer medlemmer til å bli med på begge deler, arrangementene er
tilrettelagt for alle nivåer.
Klubbtur Oppdal juli
Elever kan delta, muligheter for linehopping. Gratis bruk av egne klubbrigger, mot at elevene
selv tar dem med tur/retur, og tar ansvar for dem underveis. Klubbeid utstyr ”sjekkes ut og
inn” hos MF eller instruktør som har kontroll på greiene.
Tandem i midnattssol juli
Muligheter for alle til å hoppe. Litt usikkert om prioritering av løft i Finnvikdalen er å
foretrekke, tatt i betraktning hvor lang tid som går bort på det, og begrensede ressurser.
Tarjei ankom 18:30. Delte noen tanker med styret, og fortalte litt om vår ”status” i tårnet.
Vi ble enige om fremgangsmåte på medlemsmøtet.








Disp. for nattaktivitet ifm. tandemhelga i juli ok. Thomas følger opp med en oversikt
over ansvarspersoner og tidsplan to dager i forkant.
Bruk av refleksvester essensielt, ikke fordi det er livsviktig, men for å vise seriøsitet i
retning flyplassansvarlige. Thomas kjøper inn flere.
Runway incursion = fy fy! Innebærer at vi holder hodet kaldt og følger prosedyrer ved
reservetrekk, utelanding etc.
Et eventuelt skjermkjøringskurs, der vi har behov for å trekke høyt, må vi søke om
senest 14 dager før. Fullt mulig det går gjennom, men søknad må til.
Hendelsesstatistikken til F/NLF går i favør av TFSK, vi har færre hendelser enn
snittet. Kan med fordel deles med Tarjei, som input i fakta-poolen han trenger overfor
Avinor/kolleger.
Må i det hele tatt bli flinkere til å dele det gode vi gjør, og rapportere det som ikke har
fungert som det skal.

Medlemsmøte 19:00
Samarbeidsmøte med Avinor
Tarjei Bakkelund møtte på vegne av tårnfolket. Noe av over nevnte ble tatt opp og delt.
Styret minnet på at refleksvester er et must, at hunder ikke har adgang, og at brudd på
bestemmelsene i ytterste konsekvens medfører at vi mister Langnes som hoppfelt. = ingen
klubb.
Generelt godt akseptert i tårnet, ingen uvilje. Mye bedre status enn for bare to år siden. Dog
viktig at vi er forutsigbare, og forholder oss til tårnet på korrekt måte.

Sikkerhet
Presisering av betydningen av å følge regelverket og hele veien jobbe proaktivt for å
forebygge hendelser.
ORS (Observasjonsregistreringssystemet) vist fram, og medlemmene ble oppfordret til å
bruke dette. Tilgjengelig via knapp/lenke på hjemmesiden.
Påminnelse om at alle er rustne på starten av året, det ble oppfordret til edruelighet i forhold
til prestasjoner og ”gode ideer” helt på begynnelsen av året.
Presentasjon av nye nettsider
Thomas presenterte sidene slik de forelå. Godt mottatt.






Har til hensikt å skape bedre oversikt for utenforstående, samt mer relevant info.
Fortsatt en plan at sidene er mest mulig statiske, slik at kravene til oppdatering blir
minst mulig
Fortsatt medlems-område med passord (tfsk1981), der relevant ”intern” informasjon
er å finne
Tilpasset mobilbruk
”Alle” dokumenter legges hit

Jubileum
35 år markeres på ulikt vis i løpet av sesongen







Innhopp i mai
Midnight Sun Bonanza, med tandemhopping
Trøndertur
Egosentrisk feiring i september
Arctic Spain i oktober
Julebord/jubileumsfest nærmere jul.

Mye info delt på et medlemsmøte med godt oppmøte!

