Styremøte i Seilflyseksjonen, 8. mai 2012
NLFs lokaler, Rådhusgata 5b - Oslo
Møte 4/12
Deltagere:

Jan Erik Kregnes
Ole Baartvedt
Tommy Kristiansen
Michael Koch (Skype)
Ida Mellesdal
Arne Wangsholm (Skype)
Steinar Øksenholt(referent)
Tore Øvreeide

Meldt forfall:
Møtet satt kl. 17:10.
Møtet ble ledet av styreleder Jan Erik Kregnes.
Sak 27/12

Protokoll.

Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 3/2012 ble gjennomgått.
Protokoll fra NLFs forbundsstyremøte 23. april 2012 ble gjennomgått (aktuelle saker)
Vedtak:
Styret godkjente protokollene for møte 3/2012.
Sak 28/12

Økonomi

Resultatregnskap, balanse og noter for 2011 forelå i endelig form. Seilflyseksjonens resultat for
2011viser et overskudd på kr 562.995 slik også styret fikk presentert resultatet til møte 3/2012.
Økonomisk status for S/NLF ved utgangen av mars viser at seksjonen har god kontroll. Det vil
utarbeides et revidert budsjett som vil ta høyde for periodisering av blant annet større
vedlikeholdskostnader for 2012. revidert budsjett fremlegges til møte 5/2012
S/NLF er tilført 212.164 kr i NIF tilskudd (rammetilskudd) for 2012. Dette er en økning på 10.985 kr
fra 2011. Fra potten aktivitetsrelaterte ungdomsmidler tilføres S/NLF 157.852 kr i 2012, som er på
nivå med tildelingen i 2011. S/NLF vil videre få overført 23.107kr fra udisponerte ungdomsmidler i
2011, da vi kan vise til et overforbruk på egen tildeling.
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Vedtak:
Seksjonsstyret har ingen bemerkninger til revidert regnskap for 2011.
Seksjonsstyre avventer revidert budsjett til møte 5/2012 og noterer at NIF midlene
øker noe sammenliknet med 2011.

Sak 29/12

Hendelser og havarier.

7 nye hendelser er rapportert siden forrige møte (nr 7 tom nr 13). Fagsjefen redegjorde kort for
samtlige rapporter og hendelser. Av de aktuelle rapportene fremkommer en alvorlig hendelse som med
litt mindre marginer kunne gitt betydelig materielle skader (nr 13)
Vedtak:
Styret tok informasjonen til etterretning og henviser til SUK å analysere dem nærmere
samt videreformidle nødvendig sikkerhetsinformasjon i rapportene og publisere disse
på weben.

Sak 30/12

Oppfølging av PR og Rekrutteringstiltak

Det vises her også til sak 8/12, 12/12 og 21/12. Tore Øvreeide deltok på møtet og redegjorde for
komiteens arbeid.
Profileringsklær: Tore og Sjur har vært på et møte med en leverandør. Utvalget er stort og bredt. Tore
ønsker å presentere en kolleksjon for styre (visning) innen august. Det er også behov for å utarbeide en
logo.
Rekruttering 2012:
Tore er nå i dialog med fem (5) klubber; Jeløy, Oslo, Ringerike, Os og Gardermoen, og redegjorde for
oppfølgingen av disse klubbene med noe ulike utfordringer. Os Aero Klubb og Gardermoen
Seilflyklubb skal gjennomføre rekrutteringsdager henholdsvis 20. mai og 9. juni.
Det forelå ingen prosjektplan eller budsjett fra komiteen til prosjektet (frist 1. mai)
Ungdomsrekruttering:
Sjur bidrar på rekrutteringsdagene og har startet opp et prosjekt med å danne juniorgrupper i Tønsberg
SFK, Sandefjord SFK og Gardermoen SFK.
Det foreligger ingen prosjektplan eller budsjett for aktiviteten. Ungdomsteamet bestående av
Mollestad, Bjørnebekk og Samuelsen er ikke konstituert. Michael Koch er her oppnevnt som mentor.
Medlemsutviklingen generelt:
Nedgangen fortsetter og viser per utgangen av april at vi ligger 67 individer lavere enn på samme tid i
2011.
Vedtak:
Styre imøteser snarlig en prosjektplan og budsjett for aktivitetene i regi av PR og
Rekrutteringskomiteen hva angår ”Rekruttering 2012” og ”Ungdomsrekruttering”.
Styret vil bevilge økonomiske ressurser med bakgrunn i fremlagt plan og budsjett.
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Sak 31/12 Seilflykonferanse 2012
Tore redegjorde for arbeidet med å fremskaffe foreleser og aktuelle programposter. Booking av hotell
og flydagen på Klanten er bekreftet ok. Lokale kontakter er Hans Gjengedal / Arne Nibstad.
I den følgen diskusjon ble følgende oppgaver fordelt:
Ang fredag 5 oktober – flydag på Klanten
• Kan Hallingdal FK ta ansvar for operasjonen (Ole)
• Kan Hallingdal FK/ Storefjell tilbyr salg av lunsj ca kl 13:00 (Ole)
• Øyvind Moe – ASH-31Mi (Ole snakker med Øyvind)
• Arcus – Tilo, (Tore snakker med Erlend)
• LAK 17 fes (Ole snakker med Ståle)
• Duo Discus fra Os (Tore)
• Aeroprakt A-22
• Skylaunch (Arne sjekker muligheten)
• Dagen avsluttes ca kl 18:00
Utstillingen på hotellet (Ole)
Ungdomstilbud / ungdomsprogram (Sjur)
Ungdomsovernatting (Ole)
Invitasjoner, påmelding og administrasjon (Steinar)

Vedtak:
Øvreeide oppfordres til å jobbe videre med programforslag og forelesere. Det må
også legges vekt på innslag som ikke er direkte klubbrelatert men for den allmenne
seilflygers interesse.
Aktuelle oppgaver i listen over sjekkes ut og rapporteres til Tore asap.

Sak 32/12 Seilflyfaglige saker
a) Revisjon av IHB: Med bakgrunn i tilrådninger i rapport fra SHT har Instruktørhåndboken vært
gjenstand for en mindre revisjon med publisering 1. juni 2012. Et samarbeid med Ryanteck
Air Safety ble vurdert, men kommersielt priset for høyt og utarbeides internt.
b) Status LAPL/ATO: Det jobbes videre sentralt med å utrede fremtidig organiseringsmodell og
områder for delegering. S/NLF gjennomfører et prøveprosjekt med instruktørutdanning fra
fylte 18-år slik de nye reglene åpner for. Det er sendt en henvendelse til LT om hvordan de
tenker seg å konvertere våre flygebevi inn i det nye LAPL-systemet. Svar er ikke mottatt.
c) Status CAMO: Med ny gen.sek ser man over både organisering og økonomi i dagens
drifstmodell. Alternativ drift og enklere systemer vil måtte vurderes på sikt når EASA åpner
for forenklinger.
d) Strategiplanen: Planen og ansvarsfordelingen ble vedtatt som fremlagt av Koch
e) Luftsportsuka 2012: Planlegging av arrangementet skrider frem. Informasjon og påmelding på
vei ut. Elverum og Gardermoen er villige til å bidra med introduksjonsflyging.
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f) Samarbeid med luftforsvaret: Arne har tatt opp dialogen og det jobbes konkret med en
jentecamp hvor seilflyging inngår og hvor Starmoen kan være et aktuelt sted for
gjennomføring.
Vedtak:
Styret tok orienteringen i punkt a) til f) til etterretning.
Sak 33/12

Seilflysport

Etter planen var det intensjonen å produsere en ”teaser” på Nordig Gliding ved en samproduksjon av
nr 3/2012 for Seilflysport og Segelflygsport. Vår mann i arbeidsgruppen har vært Ole Baartvedt. Han
kunne rapportere om noe ulik syn på det nye bladets profil og at det mangler en prosjektleder både for
høstens blad og for et eventuelt videre prosjekt i 2013. De to nåværende redaktører av bladene ser seg
ikke som noen prosjektleder for testnummeret eller som redaktør for Nordic Gliding. Uten en snarlig
tiltredelse av en glødende og engasjert prosjektleder vil nok et nordisk prosjekt strande. Med bakgrunn
i manglende progresjon i prosjektet er Flynytt kontaktet. Redaktøren her er meget imøtekommende,
positiv og kreativ til et samarbeid. Styret fikk forelagt et forslag om å benytte en test av Flynytt i
høstens utgivelse av Seilflysport (12-14 sider). Et samarbeid med Flynytt må avklares med M/NLF og
vil kreve en økning av bladavgiften for 2013.
Vedtak:
Seksjonsstyret er bekymret for utviklingen av Nordic Gliding og hvilket tilbud som i
sin tur skal dekke Seilflysport fra 2013. Styret gav derfor sin tilslutning til å gå videre
i en dialog med Flynytt for i første omgang et testnummer høsten 2012.
Sak 34/12

Riksanlegg – Ole Reistad Senter

Baartvedt og Øksenholt har gjennomført en befaring i hyttefelte og tatt opp dialogen med arkitekt
Haave. Grunnideen er å utnytte dagens hytteområde best mulig i fremtidens utvikling av senteret. Det
er ønskelig både å tenke langsiktig, helhetlig og ensartet. Haave er utfordret til å utarbeide en arealplan
som tar hensyn til fremtidig bygging av to (2) hyttestørrelser. Intensjonen er å utarbeide en
prosjektbeskrivelse som åpner for bygging i regi både av S/NLF, klubber og private som kan danne
grunnlag for en analyse av markede høsten 2012.

Vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning og oppfordret til videre fremdrift i prosjektet.
Sak 35/12

Bemanning ved Ole Reistad Senter

Tommy Kristiansen redegjorde for bemanningsprosessen i etterkant av utlysning for både driftsleder
og renhold/bevertning. Det er gjennomført to (2) nye intervjuer knyttet til stillingens om driftsleder
med svært interessante personer. Videre er det gjennomført ett (1) intervju til stillingen for
renhold/bevertning og ytterligere 2-3 er på gang. Arbeidsutvalget jobber med det målet å ha klare
innstillinger og tilbud til månedsskifte.
Vedtak:
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Styret er meget tilfreds med respons på annonser og de prosesser som må er i gang
opp mot søkerne. Innenfor vedtatt rammen har ansettelsesutvalget styrets fulle støtte i
den videre prosess.
Møtet hevet kl. 21:05.

Neste styremøte er tirsdag 19. juni 2012 kl. 1700 ved Ole Reistad Senter,
Elverum
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