Styremøte i Seilflyseksjonen 28. oktober 2019
Telefonkonferanse
Møte 06/19 (ekstra)
Møtet begynte kl 21:15.
Deltagere:

Rebecca Hansen (erklært inhabil i sak 31/19)
Johan Heggelund,
André Ebert
Martin Bjørnebekk
Sondre Bjørø
Steinar Øksenholt (møteleder og protokoll)

Sak 35/19

Søknader om lån i seilflymateriellfondet

Det vises her til sak 31/19 fra møte 05/19
Styret anmodet Gardermoen Seilflyklubb om å ettersende en økonomisk prognose for 2019
og et budsjett for 2020. S/NLF har mottatt dette og dokumentene var distribuert til
styremedlemmene som saksunderlag til møte.
Som styreleder i S/NLF og leder av Gardermoen SFK har Rebecca Hansen erklært seg inhabil
i saken. Som i sak 31/19 deltok hun kun i innledningen til styrets drøftelser med avklarende
spørsmål fra øvrige styremedlemmer og ble så frakoblet fra telefonmøte.
Seilflystyret støtter klubbens vurdering om at det er nødvendig å gjennomføre det
vedlikeholdet som er iverksatt og at dette kunne blitt mer omfattende og kostbart ved
ytterligere utsettelse. Klubben har en moderne og attraktiv flypark med betydelig verdier som
godt overstiger klubbens totale lån og pant inkl det omsøkte. Klubbens økonomiske situasjon
har dog vært bedre og belastningen ved økt låneopptak leder klubben ut i en anstrengt
situasjon som krever overvåkenhet og fokus på budsjettmål i årene som kommer. Dersom
budsjettmålene ikke nås, må klubben selv vurdere å bedre sitt handlingsrom ved å vurdere
salg av materielle raskt da det ikke er reserver til flere år med negativt driftsresultat.
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Vedtak:
Styret innvilget et lån på kr 250.000 til Gardermoen Seilflyklubb for refinish av
Duo Discus T LN-GSF med første prioritets pant registret på Discus 2b LNGDE.
Vedtaket oversendes NLF ved generalsekretær for godkjenning innen klubbens
tilskrives med lånetilsagn,

Møte avsluttet kl 22:00
Neste møte:
Strategisamlingen 1.-3. november, Ole Reistad Senter
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