Styremøte i Seilflyseksjonen 25. juni 2015
Skypemøte
Møte 5/15
Møtet begynte kl 18:00
Deltagere:
Arne Wangsholm (møteleder)
Tom Arne Melbostad
Jon Vedum
Jarle Mathisen
Johann Normann
Kato Kvitne
Marit Lindstad (protokoll)
Steinar Øksenholt
Meldte forfall: Ingeborg Aske Langhelle, Håvard Gangsås

Sak 24/15

Godkjenning av protokoller

Det var enighet om å bruke arbeidsdokumentet for strategien videre, og dermed få styrets
vurderinger og satsing tydeligere fram.
Vedtak:
Arbeidsdokumentet fra møte 4/15 ble godkjent.

Sak 25/15

Informasjon fra administrasjonen inkludert status aktivitet Starmoen



Møter er avholdt med Forsvaret vedr luftrommet rundt Rena (RØ-avtalen).
Hovedavtalen tom 30/6-15 erstattes av samarbeidsmøter for det som skjer i lufta.
Partene forstår hverandre bedre når det gjelder aktivitetene. Forsvaret forventer at
NLF tar ansvar for alle som flyr inn i området. I tillegg ser det ut for at Forsvaret
øker sin aktivitet der, noe som kan redusere vår tilgang til luftrom der.



Vi har muntlig fått godkjenning for å fly med elever under 15 år, kun DK flyging.
DFK flyr allerede. Skriftlig tillatelse kommer fra LT innen kort tid.



Det kan rapporteres om veldig god oppslutning om Luftsportsuka. Bra omsetning
og mye aktivitet fra alle seksjoner. Igjen veldig god deltakelse fra seilflygere og
ikke minst valgte flere å trene til NM uken etter. Stor suksess ble det også med
acrotilbud. Styret er veldig fornøyd med koordinator Egil Roland og hans innsats
for å koordinere vår aktivitet inn i fellesarrangementet.
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Administrasjonen flagger at det jobbes godt utover ordinær arbeidstid nå. Det får
konsekvenser for annet faglig arbeid.



Det rapporteres om mye aktivitet på ORS, men det er kapasitet til noe mer
flyaktivitet. Annen og ekstern utleie går bra.



Økonomi: Driften er i all hovedsak i.h.h.t budsjett.



Juniorsamling i august. Har fått tilført penger til å gjennomføre det.



Nordic Gliding. Vi ser at nå at bladet koster oss noe mer enn budsjettert og at
dette i første rekke skyldes endring i valutakurs (NOK/DKK). Fra selskapet er det
også varslet behov for en mindre prisjustering for å dekke kostnadene. Forslaget
skal opp til avstemme på generalforsamlingen i september. Styret diskuterte
hvordan en kunne forholde seg til dette.

Vedtak:
Styret tar informasjonen til etterretning.
Sak 26/15

Søknad om støtte fra Elverum Flyklubb Seil.

Søknad om støtte for anskaffelse av nye dynemaliner til vinsj på Elverum ble behandlet.
Vedtak:
Styret vedtar å støtte prosjektet med kr 10.000,-

Sak 27/15

Internasjonale konkurranser

Søknad fra juniorer om støtte til reise til jr-VM Australia des 15 ble behandlet på forrige
møte, og fagsjefen har informert juniorene om at de skal kontakte UKK for å få gjort et uttak.
Vedtak:
Styret stiller seg positive til at hver søker kan få støtte opp til kr 10.000,- såfremt de
klarer å skaffe det samme selv. (Ref. vedtak sak 23/15)

Sak 28/15
Info om videreutdanning fra Drammen flyklubb
Det er laget et bra opplegg for videregående flyging der piloten setter sine egne mål,
gjennomfører øvelser og kvitterer ut dette selv. Opplegget deles med klubbene.
Vedtak:
Styret tar informasjonen til etterretning.
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Sak 29/15

Strategi

Punktene i arbeidsdokumentet ble gjennomgått og saker, ansvarspersoner og frister ble
ajourført.
Sak 30/15




Eventuelt
Steinar informerte kort om aktivitet
- Ingen kongepokal ble utdelt ved NM pga. for få deltakere
- Det deltok 5 piloter på strekkleir
- Websidene blipilot.no er passiv og infopakker sendes ikke lenger ut
Nordisk møte i september.
Forslag på saker sendes til Arne W som tar dette videre til den nordiske
sekretæren.

Møtet avsluttet kl 20:15.
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