Referat SU-møte 1/06, 10.01.06
Sted: F/NLF, kl 18:00
Tilstede: Knut Magne Ekerhovd, Rolf I. Sotberg, Knut Lien, Bjørnar Frigstad og Jan Wang
(ref.)

1. Agenda for Fagseminaret 4-5 februar
Styret F/NLF hadde et ønske om å få kjøre både leder- og fagsaker i hel
plenum og ba om at det ble avsatt inntil 3 timer for styret. SU sluttet seg til
dette og Fagsjef fikk myndighet til å tilpasse agendaen.
SU besluttet følgende saksliste med tidsdimensjonering:
- SU plan, IPC statistikk og sammendrag av kvartalsrapportene 2:30
- Presentasjon ICON student og AAD mm
1:00
- Presentasjon I-1 studie Hopprekkefølge
1:00
- Tracking device
2:00
- Presentasjon norsk AFF utdannelse
1:00
- SU bulletin 0501 tolkning og praksis med diskusjon
1:30
- Oppsummering
1:30
2. HB pkt 202.3.1 vedr. godkjente fallskjermverksted
I forbindelse med revisjon av Håndboka og Materiellhåndboka var punktet som
omtalte de godkjente fallskjermverkstedene i Norge ved en inkurie utelatt. Det
ble besluttet å sette inn et punkt 2.4.7 i Materiellhåndboka der de godkjente
verkstedene er listet.
3. Lukkede web-fora for MK og HI
På fagseminaret i fjor var det et ønske om å etablere to web-fora der hhv
MK’er og HI’er kan utveksle meninger og erfaringer. Dette er pr dd ikke
etablert. Tore Buer har fått oppdraget og mail listene over MK’ene og Hi’ene,
men har ikke hatt mulighet til å etablere slike fora ennå. Saken ble ikke drøftet
videre og leder SU vil ta saken opp ved første høve.
4. Eksaminatorer på sentrale kurs i 2006
I/E ble nominert til følgende kurs som eksaminatorer:
- B-kurs 28/4 til 1/5 ansvarlig Ingar Moen
- Nominerte eksaminatorer:
- Kjell Olsen
- Erik Johnsen
- Eirik Breen
- Ketil Firing Hansen
- Jacob Moe
- Heiki Oltedal
- Knut Lien
-

AFF
Organiseres av Knut Magne Ekerhovd som også skaffer eksaminatorer

-

Tandem kurs ansvarlig Knut Lien
Nominerte eksaminatorer:
Jørgen Kaarvaag
Øivind Nicolaisen
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-

C-kurs 9-10/9 og 17-19/11 ansvarlig Steinar Dromnes
Nominerte eksaminatorer:
Knut Magne Ekerhovd
Bjørnar Frigstad
Ketil Firing Hansen
Eirik Breen
Erik Johnsen
Heiki Oltedal
Jacob Moe

-

Materiellkontrollørkurset 20-22/10 ansvarlig Rolf ”Burre” Sotberg
Burre skaffer selv eksaminatorer.

5. Etablering av et profesjonelt Tandemselskap
Fagsjef orienterte om at Luftfartstilsynet var i ferd med å godkjenne at Fred
Bratland kan starte et profesjonelt tandemfirma. Han har benyttet F/NLF
litteratur som ligger fritt tilgjengelig på websidene til å få godkjent
sikkerhetssystemet sitt. SU tok orienteringen til etterretning og det ble
presisert at det er nødvendig å frata Fred Bratland medlemskap og lisenser for
å forsikre at det ikke kan komme til å reises tvil om hvilken tillatelse og
forsikring hoppingen gjennomføres på, dersom det skulle inntreffe skader og
det som verre er.
6. Bemyndigelse Fagsjef
Leder SU vil utarbeide en bemyndigelse av Fagsjef til å utstede lisenser etter
gjennomførte og beståtte sentrale kurs.
7. Neste møte
Fagseminaret 4-5 februar.

Jan Wang
Fagsjef/FNLF
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