Styremøte i Seilflyseksjonen 27. mai 2015
Skypemøte
Møte 4/15
Møtet begynte kl 18:00
Deltagere:
Arne Wangsholm (møteleder)
Tom Arne Melbostad
Jon Vedum
Jarle Mathisen
Johann Normann
Marit Lindstad (protokoll)
Steinar Øksenholt
Meldte forfall: Ingeborg Aske Langhelle, Kato Kvitne, Håvard Gangsås

Sak 19/15

Godkjenning av protokoller

Det skal utarbeides protokoll fra møte nr 2/15.
Vedtak:
Arbeidsdokument fra møte 3/15 ble godkjent.
Sak 20/15







Informasjon fra administrasjonen

Det ble orientert om ansettelsen av 2 personer på ORS. Marlies van Pieterson er ansatt
som ny vertinne. Marlies kommer fra sesongarbeid i Skisstar Trysil hvor hun har
vasket hytter. Som ansvarlig slepeflyger er det gjort avtale med Vegard Andreassen.
Vegard har returnert til Norge fra flygerjobb utenlands i påvente av å starte opp i SAS
august/september 2015.
Det har vært bra med aktivitet og besøk på ORS så langt i år. 400 – 450 slep er utført
så langt og på nivå med tidligere år. Slep med mikrofly er testet ut i regi av Hedmark
FK/mikro. 3-4 av deres piloter med tidligere seilflyerafring har tatt slepeutsjekk. Disse
kommer tilbake i Luftsportsuka for å slepe på acrokurset.
NorGlide i mai ble kansellert pga for få påmeldte deltakere. Andre konkurranser, kurs
og arrangementer har blitt gjennomført som planlagt.
Det arbeides med å reforhandle RØ-avtalen med Forsvaret. Flere arbeidsmøter er
avholdt. Intensjonen er å ha fremforhandlet et forutsigbart samarbeid i forkant av NMukene. Lars Rune Bjørnevik og Steinar Øksenholt inngår i arbeidsgruppen som jobber
med koordinering for seilflyaktivitet.
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Teorimateriell for mikro, motor og seil mhp LAPL skrider frem. Vi har bedt om tilbud
og samarbeid med flere utenlandske leverandører.
Ca 100 påmeldte til Luftsportsuka pr. nå. Johan Gustafsson deltar på åpningen. Egil
Roland har fult fokus på seilflydelen og har invitert Gardemoen og Elverum til et
samarbeid om introturer. Vi leier også inn en ekstra 2-seter fra Nome for å øke
kapasiteten da det er påmeldt svært mange til acrokurset.
Vi venter fortsatt på en avklaring vedrørende dispensasjon fra alderskrav på våre
seilflyelever som er sendt LT. Fagsjefen følger opp dette og vil informere klubbene så
snart dispensasjonen er klar.
Påmeldinger til konkurranser er bra, men det er plass til flere. Kongepokalen er satt
opp i klassen NM med vann og det kreves minimum15 deltagere for å kunne dele ut
denne.
Kurs i fjellflyging (Svedanor), IK-2 kurs og IK-3 kurs (opptak/del 1) er gjennomført.
Svedanor Strekkleir har liten påmelding, kun 4 – 5 kandidater.
Acrokurset i juli forventes å bli bra.
En kandidat har meldt interesse for grunnkurset.
Vedtak:
Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 21/15

Informasjon fra styremøte NLF

Arne Wangsholm refererte fra styremøte i NLF 6. mai 2015 og kommenterte spesielt følgende
saker:
 Neste luftsportsting er tidfestet til 2. april 2017. Seksjonsmøtene holdes i forkant.
 Fordeling av tilskuddsmidler.
 Ny logo og grafisk profil ble vedtatt.
 Kvalitet og sikkerhetssystemer på tvers av seksjoner.
 Golf – opplæring i styrearbeid.
 Koordineringsavtalen med Østerdalen.
Vedtak:
Styret tar informasjonen til etterretning.
Sak 22/15 Status komiteer
Arbeidsdokumentet med strategipunktene ble gjennomgått og oppdatert.
UKK ledes av Lars Rune Bjørnevik.
SUK ledes av Svein Larssen. Svein går gjennom mandat og gir innspill til neste møte.
Miljø. Det jobbes for å finne representant for seilflyseksjonen til den sentrale miljøkomiteen.
Rekruttering. Markedsføring via sosiale medier. Ide om å jobbe ut et dokument «hvordan bli
mer synlig». Eksempler fra klubbene på hvordan medlemmer tas vare på.
Vedtak:
Styret arbeider videre for at komiteene kan reaktiveres.
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Sak 23/15 Eventuelt
Søknad fra juniorer, reise til jr-VM i Australia des 15
Med bakgrunn i en søknad fra to juniorer om økonomisk støtte for å reise og delta i jr- VM i
Australia, ble kriteriene for støtte diskutert i tillegg til den konkrete søknaden.
Vedtak:
Kriterier ble nedfelt og henvendelsen besvares raskest mulig.
Styret i NLF/S ønsker å støtte ungdom som satser i internasjonale konkurranser
økonomisk. Betingelsene for å kunne motta støtte er:



UKK har godkjent din søknad som norsk deltaker i den angjeldende
konkurranse.
Du må sende inn en søknad til styret i NLF/S som inneholder kort beskrivelse
av deg selv og et budsjett for deltakelsen i konkurransen.

Styret vil så vurdere din søknad, og dersom den godkjennes dekkes 50 % av de
budsjetterte kostnader begrenset oppad til kr 10.000,- pr. konkurranse (Eks. budsjett
8.000 støtte 4.000, budsjett 25.000 støtte 10.000). Du vil få pengene utbetalt på
forskudd men det kreves at du fremlegger dokumentasjon på utleggene du har hatt
etter gjennomført konkurranse.
For året 2015 er det satt av kr 40.000,- til å støtte slik satsning.
Øvrige informasjonssaker
Gjensidigestiftelsen
Marit tipset om at det finnes en stiftelse som gir økonomisk støtte(gave) til gode,
gjennomførbare prosjekter. Les mer på www.gjensidigestiftelsen.no.
Søknad om støtte til vinsjoppgradering
Elverum flyklubb/Seil har oppgradert sin vinsj med dyneemaliner og håper at flere vil benytte
startmetoden. Saken tas opp på et senere møte.
Sleping med mikrofly på Hokksund
Sleping med mikrofly er utprøvd med bra resultat, og 5 piloter har fått slepeutsjekk.
Rekruttering – nye elever Jeløy
Tom Arne informerte om gratis inngang til teorien ved å laste ned fra FAI på nettet.
HC-flyging
Steinar orienterte om support fra seksjonen til helgens arrangement på Hokksund.
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VG-TV
Steinar har flydd med VG-TV og det kommer sending i forkant av Luftsportsuka. Det blir
livesending under arrangementet.
Newton
NTNU v/Trude skal delta i relanseringen av «Newton» på NRK.
Møtet avsluttet kl 20:00.
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