Styremøte i Seilflyseksjonen 17. februar 2014
Skypemøte
Møte 1/14
Deltagere:

Håvard Gangsås (aksjonsliste)
Mariann Moen
Tommy Kristiansen
Arne Wangsholm
Jarle Mathisen
Marit Lindstad
Kato Kvitne
Johann Normann
Steinar Øksenholt (protokoll)

Meldt forfall:
Møtet satt kl 17:00
Møtet ble gjennomført over Skype og ledet av styreleder Håvard Gangsås
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Protokoller og referater

a) Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 8/13 ble gjennomgått.
b) Protokoll fra siste Forbundsstyremøte – protokollen forelå ikke så Håvard Gangsås redegjorde
for møte.
c) Protokoll fra Svedanormøte ble gjennomgått. For 2014 vil vi se på muligheten for å utvide
kursprogrammet med et tilrettelagt kurs/arrangement på Starmoen samt et fjellflygingskurs på
Bjorli i september. På det samme møtet ble det besluttet å avslutte samarbeidet med SMHI for
publisering av termikkprognoser. Fra sesongen 2014 vil vi få tilgang til en nye prognose
(RASP) utarbeidet på frivillig grunnlag av en svensk seilflygere.
Vedtak:
Styret godkjente protokollen fra styremøte 8/13
Styret tok referat fra Forbundsstyremøte og Svedanor til etterretning.
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Økonomi

a) Regnskap 2013
Til møtet forelå et ikke revidert regnskap for 2013 samt et notat fra avdelingsleder. På
nåværende tidspunkt viser regnskapet et underskudd på 74.280 kr mot budsjettert nullresultat.
De største avvikene finnes innenfor et mindre overskudd på drift av Ole Reistad Senter, høyere
vedlikeholdskostnader på seksjoners slepefly, overforbruk på potten for barn og ungdom, samt
noe dyrere oppstart av Nordic Gliding. Støtten til teknisk utdanning for 3 kandidater på
Ålleberg var heller ikke budsjettert. Frem mot ferdigstillelse av regnskapet og revisjon
forventes at resultatet bedres noe i retning av budsjettmål.
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b) Budsjett 2014
Seilflyseksjonen har et vedtatt rammebudsjett med resultat overskudd 60.000 for 2014. Styret
nedsetter en mindre arbeidsgruppe med Øksenholt, Gangsås og Wangsholm som jobber ut et
periodisert budsjett for 2014. Spesielt legges det fokus på å få en bedre oversikt for driften av
Ole Reistad Senter.
Vedtak:
Styret tok økonomirapporten til etterretning og avventer revidert regnskap til godkjenning
Styret nedsatte budsjettgruppen og med mandat til å revidere og periodisere innenfor vedtatt
ramme – overskudd 60.000.
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Årsrapport 2013

Styret ble forelagt første utkast til årsrapport for 2013. Avdelingsleder redegjorde kort for arbeidet
med utkastet og teksten generelt.
Vedtak:
Styret behandlet rapporten og godkjente denne ved at mindre innspill oversendes til
avdelingsleder innen onsdag 19/2-14 kl 12:00.
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Pr og rekruttering

a) Medlemsutviklingen
Også 2013 gikk ut med en reduksjon av medlemsmassen. Avdelingsleder hadde utarbeidet en
matrise på klubbnivå som viste utviklingen fra 2003 til 2013. I denne perioden har antall
medlemmer blitt redusert med ca. 30% fra 1500 til dagens 1000 medlemmer. I perioden har de
ulike styrene forsøkt å få grep på utvikling og hvorfor denne oppstår. Ulike tiltak har vært
prøvd uten markert å kunne endre trenden. Nåværende styre føler et behov for tettere dialog
med klubbene på dette fokusområdet. Klubbenes ønskes utfordret til å fortelle oss hvor
medlemmene blir av.
b) Lisenser og elevstatus
Elevtilgangen er nå stabil på ca 60 nye per år. For 2013 er det meget gledelig å oppleve en
solid og markert oppgang i nye flygebevis. Totalt 30 nye flygebevis ble utstedet i 2013.

Vedtak:
Styret tok gjennomgangen til etterretning og besluttet at styremedlem Moen og Normann
sammen med Pr og rekrutteringskomiteen ser på tiltak rettet mot klubbene for i første rekke å
få større forståelse av medlemsflukten. Gruppen rapporterer fortløpende til styret.
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Hendelser og havarier

a) Hendelsesrapportering:
Det er ikke rapportert om avvik, hendelser eller havarier siden siste styremøte. I perioden er
det heller ingen aktivitet knyttet til seilflyging i Norge av betydelig art.
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b) Oppdatering på seilflyulykken i Sør-Afrika
Fagsjefen orienterte om de fakta som er tilført oss i etterkant av ulykken med Arent Arntzen i
Sør-Afrika. Ulykken etterforskes av myndigheten i Syd-Afrika. Den norske
havarikommisjonen (SHT) involveres kun på forespørsel fra nasjonal myndighet. S/NLF har
forespurt SHT om hjelp til å rekonstruere noe digitale flydata etter samtykke fra de etterlatte.
Vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning
Styret mottok meldingen om seilflyulykken i Syd-Afrika med stor sorg og har via styreleder
medelt sin kondolanse til familien. Rapporten etter ulykken forventes å ta noe tid å ferdigstille.
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Seilflyfaglige saker

a) Status ATO/ATPL: Tommy Kristiansen sitter i styringsgruppen for ATO som representant for
S/NLF. Fra sentralt hold jobbes det fortsatt med avgrensingen av oppgaver og muligheter for
NLF i relasjon til SD.
b) Aktivitetsrapporterering: Tilnærmet fullført og i hovedsak avventer vi tall fra en klubb.
Resultata peker mot ca 7600 starter og 6200 timer.
c) Mikrolette seilfly og motorseilfly: Samarbeidsmøte med mikroflyseksjonen er gjennomført
med drøfting av ulike løsninger og modeller. Enighet om å presentere for LT en modell for
flyene registreres i mikroflyregisteret med følges opp teknisk og operativt av S/NLF.
d) Skytefeltavtalen: Avdelingsleder redegjorde for status i reforhandlingene hvor det ikke er
særlig fremdrift. NLF er bekymret for fremdriften og prosessen i sin helhet.
e) Hederstegn – hederstegnskomiteen har godkjent innstillingen til et seksjonshederstegn.
Administrasjonen er involvert i å finne et passende tidspunkt for utdelingen.
f) Luftsportsuka 2014: Seksjonen er oppfordret til å finne en aktivitetsansvarlig. Noen kandidater
er i kikkerten og forespørres av seksjonsleder og/eller avdelingsleder. Viktig å gjøre uka
attraktivt for seilflygere.
g) Luftrom – NLF har mottatt godkjenning og opprettelse av nye høydeflygingsområder. Første
aktivitet ut er Vågå Wavecamp i uke 11 med forhåndsgodkjenning for bruk av områdene.
h) Avgas UL 91: Statoil er nå på markedet med denne kvaliteten levert fra Warter i Polen. Ole
Reistad Senter kan bli det første anlegget i Norge med den nye flykvaliteten.

Vedtak:
Styret tok orienteringssakene til etterretning.
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Seilflykonferansen

a) Seilflykonferansen står på terminlisten 3.-5. oktober hvor nok en gang Klanten og Storefjell
blir stedet. Hotellet er allerede forhåndsbooket ved oppgjøre fra konferansen i 2012. Styret
ønsker snarest å etablere en prosjektgruppe for koordinering med hotellet og program. Styret
diskuterte aktuelle programinnhold og vinkling på konferansen.
b) Det kan være aktuelt å legge inn både et ledermøte og eventuelt også en IK1/Skolesjefsamling i konferanseprogrammet.
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Vedtak:
Styret vedtok at avdelingsleder går inn i prosjektgruppa med ansvar for praktisk
koordinering og tilrettelegging mot hotellet. I programkomiteen inngår Gangsås,
Moen og Wangsholm.
Møtet avsluttet 20:30
Neste styremøte avholdes: 19. mai 2014 i NLFs nye lokaler, Møllergata 39.
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