Styremøte i Seilflyseksjonen 26. april 2017
Skypemøte
Møte 03/17
Møtet begynte kl 18:00.
Deltagere:

Arne Wangsholm (møteleder)
Rebecca Hansen
Jarle Mathisen
Dörthe Jäschke
Sondre Bjørø
Steinar Øksenholt (protokoll)
Meldte forfall: Lars Thorenfeldt (vara)
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Konstituering av seksjonsstyre seilfly

I forbindelse med seksjonsmøte 1. april ble følgende nytt styre valgt.
Leder:
Nestleder:
Medlem:
Medlem:
Medlem/ungdomsrep:
Varamedlem:

Arne Wangsholm
Rebecca Hansen
Jarle Mathisen
Dörthe Jäschke
Sondre Bjørø
Lars Thorenfeldt

Seksjonsleder anmodet det enkelte styremedlem om ¨presenterte seg og redegjorde for sine
interesseområder i styrearbeidet for kommende periode.
Ut over styremedlemmene møter Avdeling- og Fagsjef, Steinar Øksenholt, ved styremøter
med ansvaret for protokollen.
Vedtak:
Det nye seksjonsstyret er konstituert.
Styremedlemmene oppfordres til å sette seg inn i «NLF styre og
delegasjonsreglement» (utsendt)

Norges Luftsportforbund
Møllergata 39, 0179 Oslo, Tlf.: +47 23 01 04 50, post@nlf.no www.nlf.no
Bankgiro 5002 05 01577, Foretaksnr: 974 953552 MVA
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Godkjenning av protokoll fra siste møte

Protokoll var utsendt kort tid i forkant og kun som utkast. Utkastet må bearbeides og legges
inn i NLF-malen før godkjenning.
Vedtak:
Protokollen for styremøte 02/17 fremmes til godkjenning på møte 04/17.
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Info fra seksjonen

Administrasjonen orienterte kort om status på følgende områder:
Kurs og arrangementer: IK-2 kurs nettopp avholdt (3 deltakere), Juniorsamling er neste
arrangement første helg i mai.
Konkurranser: Første Norges Cup arrangeres nå til helg på Starmoen (8 deltakere)
Håndbokrevisjoner: Seilflyhåndboken er nå straks klar for kvalitetssikring i sin nye utgave.
Planlagt publisert 1. juni 2017. Instruktørhåndbokken jobbes det fortsatt på.
Ole Reistad Senter: Bra belegg i oppstart av sesongen i påsken og helgene nå i april.
Sanitærbygget ble ikke klart til påske, men ferdigstilles nå i overgangen fra april til mai. Det
er også meldt seg en potensiell slepeflyger for sesongen som starter utsjekksflyging nå.
Seksjonsleder orienterte fra siste møte i Luftsportsstyret:
Antidoping: Luftsportsyret hadde hatt besøk av Antidoping Norge. Målet er å klassifisere
NLF for status «Ren utøver».
Arbeidsutvalg: forbundet og seksjonen er nå konstituert og anbefales å opprette arbeidsutvalg
bestående av seksjonsleder, ett styremedlem og fagkontakten (ansatt).
Lederkurs: Det er tanker om å lage et lederkurs tilpasset vår organisasjon
Ungdomsutvalget: Nytt utvalgt er etablert og Sondre Bjørø er nå vårt medlem her.
Ellers ble det gitt en generell oppfordring til å legge aktiviteter ut på weben slik at disse er
synlige.
Vedtak:
Det ble etablert et arbeidsutvalg bestående av Arne Wangsholm, Rebacca
Hansen og Steinar Øksenholt..
Øvrige saker tatt til informasjon og etterretning.
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Revisjon av brukeravtalen med Elverum Flyklubb

Brukeravtalen med Elverum Flyklubb har behov av en revisjon. Oppstarten av denne
prosessen bør kunne ledes av arbeidsutvalget. Første steg er å be om et møte med NLF for å
avklare organisatoriske forhold før vi går i forhandlinger med Elverum Flyklubb.
Vedtak:
Arbeidsutvalget fremlegger en prosessplan for seksjonsstyre innen neste
styremøte for revisjon av brukeravtalen mellom NLF og Elverum FK.
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Opplegget for året

Seksjonsleder orienterte først om hvilke komiteer og utvalg som er aktive og hvem som styrer
disse. Komiteen består ut året slik de nå er bemannet og alle er godt fungerende.
På seksjonsmøte ble det påpekt at det vi hadde fokusert på i det forrige styret og som vi
fortsatt ville fokusere på er:
a. PR og rekruttering
b. Beholde medlemmer
a. Dag 2
b. Bruk av ORS
c. Videreutvikling av ORS
Beholde medlemmer ble tatt opp på IK1/skolesjefsseminaret under fokuset «dag 2». Det må
vi fokus videre på, bearbeide og sette ut i livet på flere områder.
ORS er navet i aktiviteten vår med stor betydning for sentrale aktiviteter og kurs, men også
økonomisk. Hensikten er å utnytte senteret til beste for hele seilfly Norge. Her bør vi få frem
det gode tilbudet vi har og tilrettelegge for større aktivitet både fra klubbene og
enkeltmedlemmer.
Videreutvikling av ORS må planlegges og forankres i en større sammenheng - hvor vil vi og
hva skal til for å komme dit? Det er et stort behov for å revidere vedlikeholdsplanen samt
etablere en utviklingsplan samt lokal reguleringsplan.
Styret diskuterte videre et forslag om å lage et eget utvalg som kan jobbe med
ungdomsaktiviteter. Vi har flere ressurser som kan tenkes å kunne bidra her både i styret og
fra resurser i klubber med godt ungdomsarbeide.
Styrets forankring innenfor PR og Rekruttering er at avgått nestleder ikke ønsker og har
anledning til å ta dette videre. Styret diskuterte et konkret prosjekt for 2017 ved å benytte
Nordisk seilflydag samlende for hele miljøet. Erfaringer fra Sverige kan vi dra veldig godt
nytte av.
Vedtak:
Sondre og Dörthe spiller inn et forslag til hva seksjonens ungdomsutvalg bør
fokusere på til neste styremøte.
Lars forespørres om han kan ta en lederrolle for Nordisk seilflydag med bidrag
fra Jarle og Rebecca.
Arbeidsutvalget må konkretisere planen for ORS hva angår drift, vedlikehold
og utvikling og ta et innledende møte med NLF.
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Møteplan

Seksjonsleder foreslå følgende møter for 2017:
7. juni (Skype)
23. august (Skype)
4. oktober (Skype)
3.-5. november (Strategisamling, Ole Reistad Senter)
13. desember (Skype)
Vedtak:
Møteplan ble vedtatt som foreslått
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Eventuelt

Styret ble forelagt en søknad om lån i Seilflymateriellfondet fra Gardermoen Seilflyklubb til
finansiering av brukt ASK-21(Mi).
Vedtak:
Avdelingsleder anmodes om å avklare med NLF tilgjengelige midler for utlån
sett opp mot fondets statuetter og ordinær søknadsfrist 1. september.
Forutsatt tilgjengelige midler var styret positiv til å innvilge et lån til
Gardermoen Seilflyklubb som tilsøkt og med utbetaling i 2017.

Møtet avsluttet: kl 19:30
Neste møter:
7. juni (Skype)
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