Referat SU-møte #2, 14.12.2018, kl 17:00
Sted: Møllergata 39, Oslo.
Tilstede: Espen Høst, Tone Bergan, Harald Kvande, Anders Mæland og Einar Huseby
1. SU har diskutert og truffet tiltak for forbedret arbeidsmetodikk, organisering og

møtestruktur.
2. Utvidelse av SU. Det ble fremmet forslag på å tilføre SU med ett ekstra medlem som
skal ha fokus og eierskap til oppfølging av skjermkjøring. SU anser skjermflyging som et
av de viktigste fokusområdene også for 2019. Forslaget er begrunnet i å knytte
fagkompetanse tettere til SU for å oppnå krysseffekt til andre fagområder som tandem,
elever (AFF/ Line) etc. Beslutning er utsatt til SU møte i Januar.
3. Fornyelser I-2/I-1 rettigheter. Fagsjef har innledningsvis begrenset antallet instruktører
som får tilgang til å fornye lisenser elektronisk. Dette for å få en bedre kontroll med det
datatekniske resultatet. SU diskuterte rundt rettigheter og fornying i forhold til nye
system. SU støtter midlertidig løsning med min idrett.
4. WS arbeidsgruppe.
SU har hatt utfordringer med å etablere tilsvarende kontroll over WS som F/NLF har på
tracking og CP aktivitet i form av regelverk og utsjekker. SU har derfor bidratt med
midler til seminar og kurs for Espen Fadnes og Amber Forte slik at de to kan inngå i en
WS arbeidsgruppe med eget mandat fra SU. Leder av arbeidsgruppen er Anders
Mæland. Ambisjon er å presentere forslag til regulering på fagseminaret 2019.
5. Det ble tatt en gjennomgang av sentrale tiltak meldt inn i ORS. Det har vært svært få
anbefalinger om sentrale, noe SU ser på som positivt og et tegn på selvstendige HIer !
6. Fagseminaret 2019
Diskusjon rundt agenda, organisering og opplegg.
SU leder er borte ifbm jobb og Tone Bergan vil lede årets fagseminar.

SU ber om innspill fra HIene om saker de vil ha drøftet.
7. Neste SU møte er et skype møte Tirsdag 15/1 kl 20:00
8. Eventuelt

Møtet ble hevet kl 19:40.

Jan Wang
Fagsjef/Referent

