Styremøte i Seilflyseksjonen 21. september 2021
Digitalt møte på Teams
Møte 05/21
Møtet begynte kl 21:00.
Deltagere:

Rebecca Hansen (møteleder)
André Ebert
Sondre Bjørø
Martin Bjørnebekk
Steinar Øksenholt (protokoll)
Johan Heggelund (forfall)
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Innkommende saker til seksjonsmøte

Innen tidsfristen er det innkommet 2 saker til seksjonsmøte fra Os Aero Klubb.
Styret drøftet forslagene som fremkommer under og mener disse best kan besvares ved å
inkludere elementer av dette i Utvikling og handlingsplanen som skal opp til behandling på
seksjonsmøte. Styret er også av den oppfatning at klubbene må involveres både i å definere
problemstillingene nærmere og de tiltak som er nødvendig å iverksette.
1. Rekruttering av elever og instruktører
Viser til artikkel i Nordic Gliding (https://nordicgliding.com/den-nye-unge-generation-afinstruktoerer/), hvor det uttales at i hele Norden er det behov for å utdanne nye (unge)
instruktører pga frafall av eldre instruktører samt strengere krav mht EASA regler. Som følge
av mangel på instruktører sliter klubber også med rekruttering og utdanning av elever. Derfor
er det ønskelig med et sterkere fokus på rekruttering av elever og instruktører. Ett av målene
må være å få en positiv vinkling på det å være instruktør. Hvorfor er det mer imponerende at
noen flyr 100km, enn at noen utdanner flere piloter hvert år?
Vi ber om at NLF seilfly definerer en strategi for rekruttering av instruktører og elever og en
plan for resultatmåling av de valgte metoder og foreslår følgende:
-

NLF seilfly initierer en holdningskampanje for å gi FIS/FES rollen større status.
Fremheve sekundær effekter man får som instruktør. Positivt å ha på sin CV.
Premiere de med flest starter i baksetet (grunnskoling).
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-

Fremheve ildsjeler som gjør en stor innsats i grunnutdanningen.
NLF seilfly initierer en kampanje om rekruttering av nye elever.
NLF søker felleskap med flyselskaper/luftforsvaret å utvikle en rekrutteringsstrategi.

2. Utdanning tekniker seilfly
Os Aero Klubb, og kanskje andre klubber, sliter med antall tilgjengelige tekniker seilfly og
det er nødvendig med utdanning av nye tekniker som kan da også ta over rollen av teknisk
sjef seilfly i klubben etter hvert. Pga nye EASA regler er det fortsatt uklar hvordan framtidige
tekniker seillfy kan utdannes i Norge. Derfor skal det prioriteres å få på plass en veiledning til
tekniker seilfly i regi av NLF seilfly samt en avklaring om kurstilbudet snarest som mulig.
Vedtak:
Styret vedtok å innarbeide forslagene fra Os Aero Klubb i Utvikling og
handlingsplan 2022-2025 under kapittel 6 «Service til klubbene».
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Strategi og langtidsplan 2022-2025

Administrasjon og seksjonsleder har gjennomført et møte med generalsekretær og kontorsjef i
forbindelse med drøftelser om hvordan anleggstiltak på Starmoen kan og bør forankres i plan
og budsjett. Utfordringene er som redegjort for i siste styremøte at prosjekter er under
definering og prosjektering uten at dette arbeidet er fullført. Flere av prosjektene kan være
aktuelle å iverksette raskt. Det ble redegjort for de råd og veiledninger vi hadde mottatt.
Planen var ikke renskrevet etter dette og må ettersendes styremedlemmene på e-post
Vedtak:
S/NLFs styre anser den veiledningen og råd vi har fått av
sentraladministrasjonen i NLF å være svært verdifulle og vil innarbeide dette
både i planer og budsjett. Utviklings og handlingsplanen gjøres tilgjengelig for
styremedlemmene innen tirsdag 28. oktober
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Budsjett 2021-2025

Justert budsjett med referanse til de sak 38/21 ble forelagt styre i møtet. Den økonomiske
belastningen som påføres oss i anleggstiltak legges inn som kostnad med 200.000 per år under
130-17101 Oppgradering riksanlegg. Resultatet og overskuddet i tidligere presenterte
budsjetter i høst vil da bli redusert med denne summen. I prinsippet vil da seksjonen legge
frem 0-budsjetter for neste planperiode og fortrinnsvis ta rentebelastninger frem mot
utbetaling av eventuelle spillemidler og drift som generer bedre resultat enn budsjettert.
Vedtak:
Styret godkjente budsjettutkastet som fremlagt og dette innarbeides da i
sakspapirene til seksjonsmøte.

Møte avsluttet kl 22:00
Neste møte:
Torsdag 14/10-21 fra kl 19:00-21:00 på Zoom
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