Styremøte i Seilflyseksjonen, 12. februar 2012
NLFs lokaler, Rådhusgata 5b - Oslo
Møte 1/12
Deltagere:

Jan Erik Kregnes
Ole Baartvedt
Tommy Kristiansen
Michael Koch
Ida Mellesdal
Steinar Øksenholt(referent)
Arne Wangsholm (Skype)
Tore Øvreeide (sak 8)
Sjur Mollestad (sak 8)
Kjetil Nordheim (sak 8)

Meldt forfall:
Møtet satt kl. 17:10.
Møtet ble ledet av styreleder Jan Erik Kregnes.
Sak 1/12

Protokoll.

Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 9/2011 og arbeidsmøte A1/2012 ble gjennomgått.
Vedtak:
Styret godkjente protokollene uten anmerkninger
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Økonomi

Til styremøte forelå det endelige resultatet for 2011 som viser et samlet overskudd på 574.383, noe
som 1.394.383 bedre en budsjett. Hovedårsaken til at resultatet er så betydelig bedre en budsjett er at
posten resultatsenter 13052 Oppgardering og vedlikehold ORS, skyldes periodisering av kostnader
som er igangsatt i 2011 og sluttføres i 2012 med ca 750.000 kr i tillegg til at den gode driften av
senteret fortsetter.
Den fremlagte økonomioppsett var ikke fullstendig i presentasjonsformen per resultatesenter hvor
kostnader/inntekter var påvirket av interne føringer.

Vedtak:
Seksjonsstyret er meget tilfreds med det økonomiske resultatet for 2011 hvor nok en
gang Ole Reistad Senter viser seg å være en viktig bærebjelke i seksjonens totale
økonomi.
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Hendelser og havarier.

Siden forrige styremøte er det innkommet to nye rapporter, hvor begge kom ut med betydelig sakader
og er knyttet til oprasjoner med TMG. Hendelse 31 og 32 inntraff på de to siste dagene av
kalenderåret. Begge hendelsen vil belaste forsikringsordningen og i dette tilfelle forsikringsåret 2012
som vi på mange måter med dette vil starte godt i minus.

Vedtak:
Styret tok informasjonen til etterretning og henviser til SUK å analysere dem nærmere
samt videreformidle nødvendig sikkerhetsinformasjon i rapportene og ved en
gjennomgang på IK-1 / Skolesjefsamlingen.
Sak 4/10

Seilflyfaglige saker

a) Status LAPL/ATO: Den juridiske utredning knyttet til forvaltningen av nytt regelverk skrider
frem i samarbeid og utveksling med SD og LT. I det siste har det vært vanskelig for
administrasjonen å prioritere arbeidet i dette grunnet bemanningssituasjonen og fokus på
årsavslutninger m.m
b) Status CAMO: Det har vært jobbet en god del med å prosjektorganisere organisasjonen. NLF
Camo har videre fått ny LT-kontakt, og en ny inspeksjon er på trappene.
c) Luftsportsuka 2012: Forbundsstyret har vedtatt å kjøre videre med prosjektet. Det er
nødvendig med en sterkere seksjonsinvolvering generelt, og spesielt fra seilfly hvor
administrasjonen i første rekke må prioritere resurser gjennom daglig leder ORS til å yte den
service anlegget skal bidra med. Seksjonen vil derfor søke å finne frivillige som kan tenke seg
å involvere seg i prosjektet.
d) Strategiplanen: Planen er 90% ferdig og bør kunne sluttføres og vedtas som endelig på neste
møte samt forankres ut via styremedlemmene til respektive komiteer.
e) Hederstegn: Fra hederstegnskomiteen har vi fått tilbakemelding om at vår innstilte kandidat
tildeles seksjonshederstegn og at dette vil kunne deles ut i forbindelse med Ledermøte i april.
Vedtak:
Seilflyseksjonens er opptatt av at fagsjefen frigjøres i stor utstrekning til arbeidet med
LAPL/ATO i 2012 i det fellesprosjekt som kjøres i NLF.
Camo-rapporten ble tatt til etterretning.
Seksjonsstyre ønsker å bidra til at seilflyging deltar aktivt i Luftsportsuka og at våre
utøvere finner aktuelle programinnslag. Eksterne resurser søkes og forespørres.
Strategiplanen sluttføres og fremlegges for godkjenning til styremøtet 13. mars.
Forslagsstiller til seksjonshederstegn underrettes av administrasjonen om tildelingen,
med anmodning om å bidra til at vedkommende er representert på ledermøte.
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Riksanlegg – Ole Reistad Senter

a) Status pågående arbeider: Oppgradering og vedlikeholdsarbeidene skrider frem. Planlagt
arbeid på hyttene er sluttført og med godt resultat. Ved adminbygget er utvidelser av
spiserom/kjøkken godt i gang og forventes sluttført til
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b) Fremtidige planer: S/NLF er kjent med at Nils Barkald vurdere å selge hytta si og at det
foreligger en takst. Hytta og dens plassering er av interesse for ORS. Takstunderlag innhentes
for videre dialog med Barkald.
Bygging av nye HCP klubbhus/hytte har vært revidert og skalert ned. En totalvurdering av
prosjektet synes å gi relativt lite i forhold til pris mår dette sees opp mot tidligere
hytteprosjekter. Det er innhentet pris på tilsvarende hytter som vi bygde sist, og
prisutviklingen vurderes å ha vært gunstig og liten. Muligheten for ombygging og tilpasning
til hcp-formål bør utredes.
Styret diskuterte også mulige finansieringskonsepter.
Vedtak:
Styret er tilfreds med fremdriften og resultatet i vedlikehold og oppraderingsarbeidet
på Ole Reistad Senter.
Ole Baartvedt, Steinar Øksenholt og Morten Haave oppfordres til å komme tilbake til
styret med en ideskisse for utvikling samt finansieringsalternativer for ytterligere
hyttebygging og eventuelt kjøp av Barkaldhytta.
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Bemanning

Forhandlingene med aktuell person for ansettelse i stilling innenfor drift av Ole Reistad Senter ble
avsluttet da det var betydelig avstand i tilbud og forventning.
Vedtak:
Styret ser med bekymring på at tiden går fort mot sesong uten at bemanning for drift
ORS er kommet i mål som ønsket. Ansettelsesutvalget anmodes på nytt til å forstette
sin kreative jakt på den rette person.
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Planlegging av ledermøte 14. april

Seksjonens ledermøte er berammet til lørdag 14. april på Kjeller. Et aktuelt program og invitasjon til
klubbene må ut i begynnelsen på mars. Fra sentral administrasjon har vi fått tilbud om programpost
gjennomført av Arne Mathisen

Vedtak:
Seksjonsleder og administrasjon anmodes av styret om å utarbeidet et program og en
invitasjon til ledermøte for utsendelse i uke 9. Seksjonen takker videre ja til bidraget
fra Arne Mathisen og NLFs sentraladministrasjon.
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PR og Rekruttering

I forkant av denne programposten var det avholdt et arbeidsmøte den 18. januar som forberedelser og
planlegging. Til saken var følgende resurspersoner invitert. Fra PR og Rekruteringskomiteen – Tore
Øvreeide. Nytt juniormedlem i PR og Rekruteringskomiteen – Sjur Mollestad. Sosiale medier – Kjetil
Nordheim.
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Arne Wangsholm innledet programposten med å redegjøre for status og hans analysearbeide av våre
naboland. Tore Øvreide fulgte opp med tanker og ideer fra PR og Rekrutteringskomiteen. Sjur
Moldestad redegjorde for sine tanker om rekruttering av ungdom og ungdomsaktiviteter og før
diskusjonen slapp til avsluttet Kjetil Nordheim med å redegjøre for aktuelle sosiale medier og bruken
av disse.

Vedtak:
Styret besluttet å gjennomføre følgende tiltak i 2012.
1) Ungdomsrekruttering vil få prioritet. Sjur Mollestad anmodes om å prioritere 1 til
2 tiltak for gjennomføring i 2012. Sjur tildeles Michael Koch fra seksjonsstyre som
mentor. Tiltakene skal fremlegges og godkjennes av styre.
2) Rekrutteringskampanje med fokus på lokal annonsering og bruk av sosiale medier.
2-3 klubber inviteres spesielt og forpliktende, men flere kan henge seg på.
3) Seilflysport 2/2012 skal være et rekrutteringsnummer.
4) Miljøskaping i klubb skal være et hovedtema under Seilflykonferansen
5) Hjemmesider skal friskes opp med synlig PR og Rekrutteringsinformasjon og
følges opp med nyheter/meldinger på sosiale medier som FB og Twitter.

Møtet hevet kl. 21:00.

Neste styremøte er tirsdag 13. mars 2012 kl. 1700 i NLFs lokaler.
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