Referat SU-møte #1, 06.03.2019, kl 19:00
Sted: Møllergata 39, Oslo.
Tilstede: Espen Høst, Tone Bergan, Harald Kvande, Anders Mæland, Jan Einar Soltvedt og
Jan
1. Møtet ble gjennomført som et Skype møte. Det var et oppfølgingsmøte etter skype
møtet SU hadde 15.01.2019. Dette møte er ikke referatført.
2. SU virksomhetsplan
Fagsjef har utarbeidet et utkast til SU virksomhetsplan 2019, som har vært på høring i
SU. Kommentarene er innarbeidet og planen ble godkjent. Den vil bli distribuert og lagt
ut i god tid før fagseminaret.
3. Granskningsrapport 1/2018
Utkastet til Granskingsrapporten etter ulykken på Jarlsberg 29. april 2018 ble
gjennomgått og godkjent. Fagsjef fikk oppdraget med å ferdigstille dokumentet. Pga
mange personopplysninger er rapporten gradert FORTROLIG. Den er distribuert
elektronisk til Presidentskapet NLF, leder Fallskjermstyret og medlemmene i
kommisjonen. Ut over dette vil den distribueres i papirformat. Tønsberg fsk vil få et
ekstraeksemplar til familien til den omkomne og SU forventer at klubben orienterer om
rapporten og overleverer eksemplaret til familien. Rapporten vil også berøres på
fagseminaret.
4. Fagseminar 2019.
SU diskuterte agenda for seminaret. Det legges opp til at fagseminaret starter samtidig
som Luftsportstinget.
Lørdag 6. april fra kl. 15.00 til 18.00
Søndag 7. april fra kl 09.00 til 16.00
Det vil være prioritet på Min Idrett lørdag.
5. Forslag om endring i pakkesyklus for klubb-eid utstyr.
Dette favner tandemrigger, elevrigger og sportsrigger til utleie. Det vurderes å gå over til
12 mnd HK syklus, med brukskontroller BK pr 50 hopp eller hver tredje mnd.
Dette ble drøftet og det var både fordeler og ulemper ved en justert pakkesyklus.
Konklusjonen ble at dersom vi går over til dette, må det komme detaljerte krav til
hvordan BK skal gjennomføres. Denne saken vil komme opp under materiellsjefs saker
på fagseminaret..
6. WS arbeidsgruppe.
Det ble orientert om oppstart arbeidet. Dette er en sikkerhetsmessig høyt prioritert sak
for SU. Det ble konkludert med at denne saken skulle behandles grundig på
fagseminaret og at gruppens medlemmer skulle inviteres til fagseminaret for å
presentere status og trekke opp linjene med arbeidet fremover.
7. Justering av aktiveringshøyden for nødåpnere
MSJ innledet. Aktiveringshøyden er en meget kompleks problemstilling, og
bestemmelse skulle vært skrevet inn i HB del 100 i tillegg til MHB. MSJ vil presentere
problemstillingen på fagseminaret med påfølgende diskusjon. SU vil se nærmere på
dette i år.

.
8. MK seminar 2019
Materiellgruppen vil gjennomføre et MK-seminar på Østre Æra 11. mai 2019.SU
oppfordrer så mange MKer som mulig å ta turen til Østre Æra. Et slikt seminar er
etterlengtet.
9. Skjermflygingskurs for instruktører.
Kurset og kursmateriellet er under revisjon og det vil utarbeides nytt standardiseringsdirektiv for kurset. Årets kurs gjennomføres på Bømoen 24. til 26. mai 2019 med
maksimalt 12 deltagere. Kurset støttes med kr 20 000 av Fallskjermstyret, gjennom
prosjekt spesielle arrangementer. Kurset vil bli utløst i løpet av mars måned.
10. Neste SU møte er også et skype møte tirsdag 14/5 kl 19:00
11. Eventuelt
SU vurderer å etablere AFF instruktørseminarer annet hvert år slik det har vært for
tandeminstruktører. Dette vil bli drøftet på fagseminaret

Møtet ble hevet kl 22:15.

Jan Wang
Fagsjef/Referent

