Styremøte i Seilflyseksjonen, 25. januar 2011
i NLFs lokaler, Oslo
Møte 1/11
Deltagere:

Jan Erik Kregnes
Ida Mellesdal
Ole Baartvedt
Tommy Kristiansen
Ole Andreas Marskar
Michael Koch
Steinar Øksenholt
John Eirik Laupsa (referent)

Meldt forfall:
Møtet satt kl. 1710.
Møtet ble ledet av styreleder Jan Erik Kregnes.

Sak 01/11

Protokoll.

Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 7/2010 ble gjennomgått.
Vedtak:
Styret godkjente protokollen uten anmerkninger.

Sak 02/11

Hendelser og havarier.

Seilflyfagsjefen meldte om at det ikke hadde kommet inn noen rapporter siden forrige møte.

Vedtak:
Fagsjefens rapport ble tatt til etterretning. Det ble kommentert at det heller ikke har
vært mye aktivitet i perioden.

Sak 03/11

Seilflyfaglige saker.

Fagsjefen orienterte om problemstillingene rundt Radiotelefonisertifikat. Saken viser at samarbeidet
med Luftfartstilsynet kunne ha vært langt bedre, også internt i NLF kunne vi ha samarbeidet bedre i
sakskomplekset. Det er nå på gang et opplæringsprogram for et antall av seilflyinstruktørene, i
hovedsak IK-I instruktører.
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Approved Training Organisation (ATO) kommer som krav fra 2012. Dagens system for drift av
seilflyskolene i klubber og utdanningsopplegget for øvrig passer ganske bra inn med hensyn til
prinsipper og system som vil være et felleseuropeisk krav i fremtiden. Det vil imidlertid kreve mye
arbeid og økt kvalitet for å få dette skikkelig på plass.
Tallunderlag for klubbenes utvikling ble gjennomgått. Styret drøftet årets rekrutteringsklubb og tok
stilling til om det skal kåres ”årets rekrutteringsklubb 2010” og i så fall hvordan kåre vinneren. Det er
en totalvurdering som er avgjørende.
Spillemidler til utstyr 2010 er 100% innvilget. NLFs totale søknader var redusert med om lag kr.
100.000,- fra 2009 til 2010. Mer enn halvparten av tilskuddsmidlene for 2010 er tildelt
seilflyklubber/grupper.
Arild Solbakken deltar på IGC-møte i Lausanne i mars og Steinar Øksenholt reiser på EGU-møte i
Madrid som avholdes i slutten av februar.
Tre nye Fly-Trygt seminar er avtalt. Drammen FK, Sandefjord SFK og et felles opplegg for Nome
Flyklubb og Seilflyhistorisk Forening.
Ole Baartvedt som er seilflyseksjonens representant i NLF CAMO styringsgruppe. Ole orienterte om
flere problemer underveis i prosessen, men er nå optimistisk i f.h.t. at vi skal lykkes med å holde
seilflyene i luften. Baartvedt er for øvrig, i en begrenset periode, engasjert på deltid som
prosjektkoordinator for seilflydelen i NLF CAMO.
John Eirik Laupsa orienterte om innføring av Oslo ASAP som medfører en helt ny luftromsinndeling
på Østlandet fra 7. april 2011. Videre ble det orientert om at NLFs sekretariat er akseptert som
Godkjent Kilde for utstedelse av NOTAM. Klubber og andre utøvermiljøer vil ikke selv kunne
anmode om utstedelse av NOTAM, dette må nå først innom NLFs sekretariat. Alle kontaktpersonene
for NLFs ulike aktiviteter har deltatt i opplæring.
Vedtak:
Steinar Øksenholts, Ole Baartvedt og John Eirik Laupsas rapporter ble tatt til
etterretning. Styret besluttet at det skal kåres beste rekrutteringsklubb og bekjentgjøre
beslutningen på seksjonsmøtet lørdag 2. april. Beslutningen om hvilken klubb som
skal vinne prisen for 2010 avgjøres enten på møte 2/2011 eller 3/2011.

Sak 04/11

Økonomi.

Styret gikk gjennom hovedtall for Seilflyseksjones drift i 2010. Seksjonens drift har gått noe bedre enn
budsjett, mens driften av Ole Reistad Senter har gått vesentlig bedre enn budsjettert. Det høye
aktivitetsnivået medfører også stor slitasje på anlegget, noe som blir et sentralt punkt når disponering
av resultatene som er oppnådd skal bestemmes. Seilflyseksjonen har gjeld til NLF-fellesskapet, men
vil trolig velge å fremme søknad om at det meste av driftsoverskuddet for 2010 kan disponeres til
vedlikehold på senteret.
Vedtak:
Styret er meget godt fornøyd med de gode økonomiske resultatene i 2010.

DM nr. 441309
Side 2 av 5

Sak 05/11

NLFs organisasjonsprosess og fullmaktsregulativ.

Ida Mellesdal orienterte om organisasjonsprosessen i NLF-sentralt. Seksjonens styre ser positivt på
arbeidet og ser at dette er helt i tråd med seksjonens interesse. Utkast til organisasjonens
fullmaktsregulativ hadde før møtet blitt utsendt il styrets medlemmer. Det ble drøftet hva et slikt
regulativ innebærer og hvordan det skal brukes. Fordeler og eventuelle ulemper med å ha et slike
bestemmelser ble drøftet.
Vedtak:
Styret tok orienteringen om organisasjonsprosessen til etterretning. Det ble vedtatt at
Ida Mellesdal og Jan Erik Kregnes går grundigere gjennom utkastet.
Andrestyremedlemmer som har elementer som bør inn skal sende sitt innspill til
Kregnes og Mellesdal.Deres innstilling skal oversendes hele seksjonsstyret før det
sendes til NLFs generalsekretær.

Sak 06/11

Seilflyseksjonens strategiarbeid.

Michael Koch ledet strategidiskusjonen på Starmoen i november. Viktige punkter i planen ble drøftet.
En oppdatert plan for perioden 2011 – 2015 må utarbeides sammen med et budsjett som reflekterer
planen. Materialet skal presenteres og vedtas på seksjonsmøtet i april.

Vedtak:
En gruppe bestående av Michael Koch, Ole Andreas Marskar og Steinar Øksenholt
skal lage en oppdatert plan. Planen skal utsendes som underlag for videre drøftinger
på neste styremøte som er midt i februar.

Sak 07/11

LN-GRA.

Ved anskaffelsen av LN-GRA ble det lagt til grunn at det ville bli solgt totalt 22 såkalte aksjer i flyet.
En aksje koster kr. 15.000,- og er i realiteten kun en forskuddsbetaling for flyging i syv og en halv
sesong. Det ble innbetalt for totalt 22 aksjer, men to aksjer ble forskuttert av en annen ”aksjonær” enn
den som hadde tegnet seg for de aktuelle to aksjene. Det synes nå klart at reelt antall aksjer ble 20.
Styret drøftet hvordan løse situasjonen. Videre ble det drøftet om regelverket for aksjonærenes
rettigheter. En aksjonær hevder at det må være mulig å la familiemedlem fly på sin aksje. Det er NLF
v/Seilflyseksjonen som er flyets eier og styret S/NLF er automatisk også styre for LN-GRA. Begge
spørsmål ble drøftet og konkludert.
Vedtak:
Seilflyseksjonen velger å innløse de aksjene, totalt kr. 30.000,- beløpet tilbakebetales
til vedkommende som har forskuttert. Regelverket for aksjene i LN-GRA oppfattes å
være utvetydige og styret finner ikke å skulle avvike fra disse. Styret bekrefter at
vedkommende som ikke har fanget opp dette punktet i statuttene kan overføre sin
rettighet til annet familiemedlem. Dersom aksjonæren velger å endre hvilken person
som aksjen er knyttet opp til, blir dette stående for resten av gyldighetstiden.
Nummereringen revideres og aksjebrev sendes ut.
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Sak 08/11

Norglide 2011, 28. mai – 4. juni.

Tommy Kristiansen orienterte om fremdriften i prosjektet. Tom Erik Hole er prosjektleder og har
begynt å kontakte ressurspersoner. Det meste er lagt til rette for et godt arrangement, men det må
aktivt markedsføres for å oppnå et antall deltakere som bør til for en slik konkurranse. Det er fortsatt
litt usikkert knyttet til hvilken grafiske profil arrangementet skal markedsføres med.
Vedtak:
Orienteringen ble tatt til etterretning, det er mye som tyder på at vi skal få laget et bra
arrangement. Det må fremover legges stor vekt på markedsføringen, og i hovedsak er
det oppfølging av konkrete personer som antas å kunne være potensielle deltakere som
antas å være det mest effektive tiltaket.

Sak 09/11

Terminliste 2011.

I terminlisten som ble vedtatt i november ble en juniorsamling for seilflygere terminfestet til helgen 2.
– 4. september 2011. Det har kommet henvendelse om mulighet for gjennomføring av arrangement
utenfor luftsportsmiljøet denne helgen. Det er stor mulighet for at dette kan bli et årlig arrangement og
det forventes at arrangementet bør kunne medføre gode inntekter.
Vedtak:
Juniorsamling er viktig for norsk seilflyging. Ved at Ole Reistad Senter åpnes for
annen aktivitet første helg i september, tas det sikte på å gjennomføre to samlinger for
juniorer i 2011. Første på våren som en inspirasjon før årets sesong, deretter en
høstsamling med evaluering av årets sesong for de mest aktive og mer ren
motivasjonsrettet vinkling for nye piloter. Juniorarrangementene markedsføres når
den alternative planen er lagt.

Sak 10/11

Seksjonsmøte og luftsportsting.

Seilflygernes seksjonsmøte arrangeres på Radisson BLU på Gardermoen lørdag 2. april 2011. De
nødvendige planer for forberedelsene er lagt og følges opp av styreleder og administrasjon. Innspill
om hederstegn ble drøftet. Seksjonenes hederstegn. NAKs gullnål.
Vedtak:
Forberedelsene til seksjonesmøtet anses å være under kontroll og i rute. Styret samlet
seg om en kandidat som innstilles til å motta Seilflyseksjons Hederstegn 2011. Det har
også kommet forslag om kandidat til NAKs gullnål. Styret fant også at kandidaten på
alle måter kvalifiserer til å motta gullnålen. Underlag for innstillingene oversendes
Arne Mathisen inneværende uke.
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Sak 11/11

Eventuelt
a) Termikkprognose SMHI.

Tilgang til Hirlam termikkprognoser på internett har de siste årene blitt en selvfølge for norske
seilflypiloter. Fagsjefen orienterte om problematikken rundt å kunne opprettholde og videreutvikle
tjenesten. Finland har dessverre trukket seg fra samarbeidet. Danskene som valgte å stå utenfor i 2010
antas nå å være på veg tilbake. Arbeidet med utgivelsen medfører nødvendigvis kostnader som må
dekkes inn og fordeles på en riktig måte. Det synes som tjenesten er like mye brukt av HG/PG piloter.
Norsk seilflyging ønsker å anmode om at HG/PG-miljøet bidrar i sleiselaget.
Vedtak:
Det er viktig for norsk seilflyging at tjenesten opprettholdes og gjerne også
videreutvikles. Seilflyseksjonen sender brev til HG/PG-seksjonen i NLF med en
oppfordring om å bidra i spleiselaget med en nøktern sum.

Møtet hevet kl. 2055.

Neste styremøte er tirsdag 15. februar 2011, kl. 1700 i NLFs lokaler.
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