Styremøte i Seilflyseksjonen 15. august 2018
Skype
Møte 04/18
Møtet begynte kl 18:00.
Deltagere:

Arne Wangsholm (møteleder)
Rebecca Hansen
Sondre Bjørø
Dörthe Jäschke,
Jarle Mathisen
Steinar Øksenholt (protokoll)
Meldte forfall: Lars Thorenfeldt (vara)
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Godkjenning av protokoll 03/18

Protokoll 03/18 var utsendt på forhånd
Vedtak:
Protokollen for styremøte 03/18 ble godkjent
Sak 24/18

Informasjon fra hovedstyre

Seksjonsleder orienterte fra Luftsportstyremøte 25. juni med hovedvekt på følgende saker;
Kvalitetssikring av forsikringsvirksomhet, GDPR, NLFs kontorlokaler, status nytt
medlemssystem, «Alle med» i norsk idrett.
Til prosjekt «Alle med» kan vi fra seilflyseksjonen melde inn våre junioraktiviteter hvor
juniorsamlingen er gratis og hvor junioruka er sterkt subsidiert. Begge lavterskeltilbud hvor
den økonomiske terskel er lagt på et lavt nivå. Seksjonen vil opprettholde disse tilbudene i
2019.
Vedtak:
Styret tok orienteringssaker til etterretning.

Norges Luftsportforbund
Møllergata 39, 0179 Oslo, Tlf.: +47 23 01 04 50, post@nlf.no www.nlf.no
Bankgiro 5002 05 01577, Foretaksnr: 974 953552 MVA
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Info fra seksjonen

Administrasjonen orienterte om status på følgende områder:
Hendelser og havarier: Per 15. august er det fortsatt ikke rapporteret om større havarier eller
hendelser. SU har mottatt 16 rapporter som hovedsakelig er avvik, men også flere tekniske
rapporter.
Medlemmer og lisenser: I sommer har vi fått overført også lisensene (betegnes nå
kompetanse) til Min Idrett. I utgangspunktet ser dette greit ut, men mindre endringer/forslag
er meldt inn hvor blant annet engelsk tekst er etterspurt og et synlig lisensnummer mangler.
Generelt opplever vi en større usikkerhet knyttet til status i medlemsmassen og hvor mye
tyder på at 10-15% av medlemsmassen per dd ikke har betalt sin medlemsavgift for 2018.
S/NLF vil på fagnivå i ledergruppen og spille inn behovet for månedlige rapporter slik vi
hadde tidligere.
Økonomi: Det foreligger ikke et halvårsresultat vi kan ta stilling til. Blant annet mangler
overføringer medlemmer, lisenser, blader, men også andre driftstilskudd fra Idretten på internt
nivå i NLF. Fagansvarlig har signalisert det urovekkende i dette til vår generalsekretær.
Ole Reistad Senter: Styret ble orientert om bemanningssituasjonen og siste utvikling her.
Aktiviteten har vært god i sommer som følge av godt vær. Allikevel er ikke antall slep høyere
enn 1294 i totalen, som utgjør +30 starter sammenliknet med samme tid i 2017. Det er greit
med bookinger for høsten selv om flere faste grupper har kansellert. Ekstern utleie av hyttene
øker på igjen med håndverkere nå fra slutten av august.
Gjennomførte sentrale aktiviteter:
- IK-3 kurs: Gjennomført etter planen med kun 3 kanidatere
- Svedanor strekkleir: Et godt gjennomført kurs, været var ok for aktiviteten og 7
deltakere var med.
- Luftsportsuka: Nok et bra arrangement er tilbakelagt, et viktig arrangement for ORS
som gir et godt bidrag til driften. Nedgangen i deltakerantallet fortsette.
- Svedanor Acrokurs: Gjennomført med 3 kandidater.
- Junioruka: Også i år ble det 10-12 deltakere samlet til aktiviteter som grunnskoling,
strekkskoling og vinsjaktivitet. Det var hovedsakelig grunnkurselever med i år.
- Grunnkurs: første kurset hadde 3 elever, det andre pågår nå med 2 elever
- Norges Cup: Kanal Glide og Halling Task er gjennomført med mye fin flyging
Kommende aktiviteter:
- NM Acro: Hallingdal flyklubb arrangerer 7-9 september i to klasser
- Fjellflyging: Det blir i høst aktiviteter på Frya, Bjorli og Klanten. Aktivitetene på Frya
og Bjorli har fått tilgang til høydeflygingsboksne.
- O-kurssamling: Oppstarten for neste års kull. Vi trenger helst 5-6 nye kandidater og
minimum 4.
Vedtak:
Styret tok orienteringssaker til etterretning.
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Nordiske seilflydager

Det blir en ny runde med åpen dag lørdag 25. august. Noen klubber har allerede tjuvstartet 1-2
helger tidligere. 12 klubber har meldt interesse i år og prosjektgruppen har klargjort for
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samme gjennomføring som i 2017. Allerede er det god aktivitet på Facebook ute i klubbene.
Vi kjører også sentral annonsekampanje på FB ca en uke i forkant, direkte rettet mot markedet
der deltakende klubber hører hjemme.
Vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning
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Seilflykonferansen

Programkomiteen har fått landet alle bidragsytere og det gjenstår å sy sammen
gjennomføringsprogrammet. Hovedtema blir elektrisk luftsport, som også vil kunne appellere
til flere en kun seilflygere. Oppslag på websider og FB-arrangement er etablert. Invitasjonen
ligger ute og påmeldingen er åpen. Per dd har ca 25 deltakere meldt seg på. Markedsføring i
ukene som kommer håper vi vil løfte deltakerantallet betydelig. Vi vil hovedsakelig benytte
FB for å tiltrekke oss deltakere i tillegg til omtale i Nordic Gliding og info fra NLF
Vedtak:
Rebecca og Steinar fikk ansvar for å sy sammen detaljprogrammet og
publisere dette innen utgangen av august. Markedsføringen intensiveres også
de kommende uker gjennom innslag og presentasjoner på Facebook.
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Seilflyseksjonens utvalg

Nestleder orienterte om siste utvikling i arbeidet. Noen detaljer gjenstår fortsatt i dialogen
med enkelte av utvalgene.
Vedtak:
Styret anser nå at prosessen med å ferdigstille og modernisere
utvalgsmandatene er avsluttet. Gjenstående arbeid ferdigstilles av nestleder og
fagsjef.
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Strategiarbeidet høsten 2018

2.-4. november samles seilflystyret til strategiweekend på Ole Reistad Senter – Starmoen.
Revisjon av strategiplanen og forberedelser til kommende tingperiode står i fokus.
Vedtak:
Styret diskuterte dato for gjennomføringen, men fattet vedtak om å bli ved den
opprinnelige datoen fra 2.-4. november. Seksjonsleder utarbeider en
fremdriftsplan for arbeidet frem mot samlingen.
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Seilflyhistorisk Forening

Seilfystyret er kjent med at det er avholdt ekstraordinært årsmøte i Seilflyhistorisk Foreningen
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den 9. juni 2018 hvor referatet er oversendt. Styret diskuterte den generelle utviklingen av
foreningen, som fremstår alvorlig og med fare for nedleggelse, og hvilke bidrag vi kunne
stille opp med for å avhjelpe situasjonen.
Vedtak:
Styret vedtok at fagsjef orienterer fungerende leder av Seilflyhistorisk
Forening om at vi ønsker å fasiliteter et dialogmøte i september for å avklare
status i foreningen og se på mulige løsninger for fremtiden.
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Seksjonshederstegn

Fagsjef har avklart at det er åpning for å søke om ytterligere ett hederstegn for 2018.
Innstillingen er skrevet og oversendt styre
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt og oversendes NLF for videre behandling

Møtet avsluttet: kl 19:50
Neste møter:
19. september 2018, Skype
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