Styremøte i Seilflyseksjonen 27. april 2016
Skype
Møte 02/16
Møtet begynte kl 18:00
Deltagere:

Arne Wangsholm (møteleder)
Tom Arne Melbostad
Johann Normann
Jon Vedum
Håvard Gangsås
Marit Lindstad (protokoll)
Steinar Øksenholt
Meldte forfall: Jarle Mathisen, Kato Kvitne, Martin Bjørnebekk

Sak 06/16

Godkjenning av referat fra siste møte
Protokollen fra møte 01/16 ble gjennomgått.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

Sak 07/16

Info fra seksjonen

Administrasjonen v/Steinar Øksenholt orienterte:
 Det ble søkt om «Aktivitetsrelaterte ungdomsmidler» fra NLF, innen fristen og på
nivå med tidligere års søknader og omfang.
 Fagsjefen har til intensjon å delta på oppstartsmøte for Part-Gliding i Hannover 20 –
21/5-16.
 Fagsjefen har tatt en nytt initiativ internt i NLF med hensyn til felles teorimateriell til
LAPL. Dette da det også er aktuelt også for mikro og motor. Teori på norsk er en
eforutsetning for S/NLF så lenge vi tar inn elever i alderen 13-14 år.
 Seilflyaktivitetene er godt i gang. Oppstart for flere klubber i påsken.
 Både NTNUF og Os Aero Klubb har fått utfordringer med sine slepefly. Vi har også
hatt forespørsel fra Eskilstuna om å kunne avgi ett fly til deres konkurranse. Det ser
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imidlertid ut som LN-KCH nå sendes til Os i en periode inntil deres Cub er på vingene
igjen.
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.
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Hengesaker fra tidligere møter

Statistikk Melwin
Det kan noen ganger oppleves som om tallene fra Melwin ikke stemmer. Dette kan
skyldes etterslep på registreringer/slettinger.
Anlegg /ORS
Settes opp som sak etter at det har vært møte i anleggskomiteen.
Vedtak:
Seksjonsleder tar opp utfordringene med Melwin og statistikk med NLF
sentraladministrasjon og forbundsstyret.
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Status PR og rekruttering



PR og rekruttering
Tom Arne konkretiserer anbefalingen og ideer til en ny rekrutteringsside
bliseilflyger.no. Sidene skal primært henvende seg til nye seilflygere som søker
informasjon om introduksjon og kurs. Det formelle rundt domene og webhotell legges
til administrasjonen å løse.
 Beholde medlemmene
- Håvard/Steinar/Johan jobber videre med ideen om å anskaffe fly til utleie.
- Det har vært liten interesse på forsommeren for å benytte motorglider, LN-GSL til
kursing og oppfrisking. Det tilbys imidlertid bruk av flyet på ORS fra 13. mai til
og med Luftsportsuka.
Vedtak:
Styret godkjenner at det gjøres avtale om innleie av LN-GSL og bevilger
kr 10.000,- til prosjektet.
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Status sentrale aktiviteter.

Juniorsamlingen ble vel gjennomført helga 22. – 24. april. 21 ungdommer deltok og
de fikk prøvd ut forskjellige fly og startmetoder.
IK2 kurs arrangeres helga 30. april – 1. mai.
Slepeflyger er engasjert for sesongen på ORS. Det er tatt høyde i dette for fulldrift i
perioden mai-august.
Det er 4 kandidater til IK3 opptak i mai.
Luftsportsuka forberedes. Info med påmeldingsskjema blir lagt ut på hjemmesiden.
Påminnelse om Junior Nordisk ivaretas av Steinar ved at de nordiske landene følges
opp.
Siste forberedelser til NM på Voss gjøres.
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Påmelding til NM i juni er lagt ut på hjemmesiden.
Steinar/Håvard skal se hva som kan gjøres for å finne en trener for juniorene.
NM acro arrangeres av Sandefjord SFK på Notodden. Fra arrangør er det gitt signaler
om at det kun blir en klasse og da sportsmann. Styret ønsker at det også kan arrangeres
for basic, slik at flere piloter kan delta og rekrutteres til denne delen av vvår
konkurranseaktivitet. Steinar følger opp UKK med kravspek til arrangøren.
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 11/16

Status klargjøring seilflykonferansen

Arbeidsgruppen bestående av Johan Normann (S/NLF styre), Ole Baartvedt (Hallingdal FK)
og Arne Nibstad (Storefjell) har tatt fram et program for gjennomføringen av konferansen i
2016. Hotellet har gitt sitt pristilbud for konferansen og deltakerne booker i år overnattingen
direkte. Deltakeravgiften søker å dekke kostnader øvrige konferansekostnader
Storefjell Resort Hotell har gitt oss egne priser ifm konferansen. Program og
påmeldingsskjema legges ut på hjemmesiden i mai.
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.
Neste møter:
8. juni
24. august
9. oktober konferanse
5. – 6. november strategisamling
14. desember

Møtet ble avsluttet kl 19:30.
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