Styremøte i Seilflyseksjonen 19. september 2018
Skype
Møte 05/18
Møtet begynte kl 18:00.
Deltagere:

Arne Wangsholm (møteleder)
Rebecca Hansen
Dörthe Jäschke,
Jarle Mathisen
Steinar Øksenholt (protokoll)
Meldte forfall: Sondre Bjørø og Lars Thorenfeldt (vara)
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Godkjenning av protokoll 04/18

Protokoll 04/18 var utsendt på forhånd
Vedtak:
Protokollen for styremøte 04/18 ble godkjent
Sak 33/18

Informasjon fra hovedstyre

Seksjonens nestleder orienterte fra Luftsportstyremøte 10. september med hovedvekt på
følgende saker; Utviklingsprogram for leder i Norges Luftsportforbund,
Kvalitetssikringssystem for forsikringsvirksomhet, konkurransereglement, medlemssystem
(Min Idrett) og Seksjonshederstegn.
Vedtak:
Styret tok orienteringssaker til etterretning. Våre to seksjonshederstegn og
gullnål planlegges utdelt ved Seilflykonferansen
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Info fra seksjonen

Administrasjonen orienterte om status på følgende områder:

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

Hendelser og havarier: Per 19. september er det fortsatt ikke rapportert om større havarier
eller hendelser. SU har mottatt 17 rapporter som hovedsakelig er avvik, men også flere
tekniske rapporter.
Medlemmer og lisenser: Fra mottatt rapport viser det seg at ca 140 person ikke har betalt sitt
medlemskap i 2018. Dette er en potensiell reduksjon på 10-15%. Det er dog fortsatt noe
usikre tall og rapporter slik styret oppfatter det. Seksjonsleder vil kontakte Jostein Tangen i
NLF for å søke å finne svar på utviklingen og tallene. Månedsrapporter er etterlyst av fagsjef
på administrasjonsmøte, men disse er fortsatt ikke implementert som forespurt.
Økonomi: Økonomirapporten ved utgangen av august viser ett underskudd på 560’ mot et
budsjett overskudd 195’. Avvikets hovedforklaring ligger hovedsakelig på 1) Forsinket
fakturering av 2. termin forsikring og 2) Uavklart oppgjør fra bankterminal 2 i Luftsportsuka.
Ole Reistad Senter: Aktivitetsmessig ligger vi fortsatt disse ca. 30 starten foran 2017 nivået.
Vi har også gjennomført en del vedlikehold hvor alle hytter er beiset, hytte 5 oppgraderes inne
og rom 10 på internatet har fått en «facelift». Plan 1 utarbeider nå dokumentasjon for
reguleringsendringen som forventes oversendt kommunen i oktober. Det planlegges for
sesongavslutning helgen 26.-28. oktober med invitasjon til alle luftsportsbrukere. Vi har ingen
store bookinger avtalt fra 1. november. Anleggskomiteen planlegger et nytt møte før
strategisamlingen og vil hovedsakelige fokusere på å oppdatere vedlikeholdsplanen, internat
alternativer og asfaltstatus nå gjennom høsten.
Gjennomførte sentrale aktiviteter:
- Nordiske seilflydager (egen rapport)
- Nordisk møte (egen rapport)
- Fjellflygingsaktiviteter – Frya Mountain Camp pågår og har så langt vært suksess.
Kommende aktiviteter:
- O-kurssamling – ingen påmeldinger per dd, skolesjefer følges opp med e-postinfo
- Seilflykonferansen (egen rapport)
- Sesongavslutning ORS
- Virksomhetstilsyn – gjennomført hos Nome FK, Gauldal og NTNU får tilsyn i oktober
- SU-utvalget – planlegger arbeidsmøte i november
Vedtak:
Styret tok orienteringssaker til etterretning.
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Nordiske seilflydager

Nestleder rapporterte fra gjennomføring og evaluering av disse felles-nordiske åpne dagene.
11 klubber deltok 25. august. I tillegg har 2-3 klubber hatt åpen dag tidligere i august. Været
var hovedsakelig betydelig bedre i år slik at vi slapp kanselleringer. Fra rapporteringen tyder
det på at vi har fløyet ca 120 starter og har 10-12 nye potensielle medlemmer.
Vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning og vi planlegger for nytt arrangement i
2019 etter samme mal.
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Rapport fra Nordisk Møte

Møte ble avholdt på Starmoen fra 6.-9. september med deltakelse fra Island, Danmark,
Sverige, Finland og Norge. Vår delegasjon bestod av Arne Wangsholm, Rebecca Hansen,
Sondre Bjørø og Steinar Øksenholt. Det ble en svært aktiv flydag på fredag med anledning for
å bli kjent og utveksle erfaringer. Selve møte ble gjennomført på lørdag og avsluttet til lunsj
på søndag. Et relativt tradisjonelt program, men hvor workshop ledet av Rebecca utfordret
nasjonene spesielt på et satsningsområde for talentutvikling i 2019. I Norge valgte vi et tiltak
rettet mot akrobatikk (treningssamling). Alt i alt et nyttig og verdifullt møte med mye
utveksling av erfaring. Island inviterte til det samme møte i 2019
Vedtak:
Styret tok orienteringssaker til etterretning.
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Dialogmøte for norsk seilflyhistorie

Som et bidrag til Seilflyhistorisk Forenings (SHF) litt vanskelige situasjon inviterte S/NLF til
et åpent dialogmøte i NLFs lokaler 10. september. Invitasjon gikk spesielt til enkelte
resurspersoner i tillegg til åpen invitasjon vi arrangement på Facebook. Deltakelsen på møte
var veldig begrenset (5 personer) og det var lite nytt som kom opp på bordet. Det jobbes med
lagringsalternativer som prioritet for deler av flyparken som vurderes å ha historisk interesse.
Det er allikevel klart at møte på ingen måte løste eller overtok problemstillingen for SHF som
fortsatt eier hovedutfordringene.
Vedtak:
Styret ønsker å bli oppdatert på Strategisamlingen om utviklingen i saken.
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Seilflykonferansen

Konferansen har nå ca. 40 påmeldte deltakere. Planen er nå å publiser programmet innen
utgangen av august og intensivere markedsføringen ved bruk av e-post og Facebook.
Alle programinnslagene skal presenteres som eget oppslag og det skal skapes litt liv med
videoinnlegg etc. Som tidligere år vil vi også løfte frem juniortilbudet spesielt.
Vedtak:
Rebecca og Steinar fortsetter markedsføringen i henhold til planen
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Strategiarbeidet høsten 2018

Seksjonsleder hadde i forkant sendt ut sitt forslag til fremdriftsplan for gjennomføring av
strategiarbeidet høsten 2018 (AW 18/9-2018). Programmet ble presentert og diskutert.
Vedtak:
Styret gav sin tilslutning til planen og gav ledergruppen i oppgave å aktivisere
planen med involvering blant annet av utvalgene frem mot samlingen i
november.
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Seilflymateriellfondet

Vi har ikke mottatt søknader om nye lån eller ekstra nedbetaling innen ordinær frist som var
1. september. Et par henvendelser har det vært både for lån og nedbetaling, men altså ingen
konkrete søknader.
Vedtak:
Styret tok orienteringssaker til etterretning..

Møtet avsluttet: kl 19:15
Neste møte:
1.-2. november 2018, Starmoen – Ole Reistad Senter
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