Styremøte i Seilflyseksjonen, 8. mars 2011
i NLFs lokaler, Oslo
Møte 2/11
Deltagere:

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

Meldt forfall:
Møtet satt kl. 1735.

Møtet som var berammet 15. februar ble utsatt på kort varsel som følge av sykdom.
Møtet ble ledet av styreleder Jan Erik Kregnes. Før sakene ble påbegynt ble det markert at
Seilflysports redaktør Jon Marthins døde i forrige uke. Seksjonen blir representert i begravelsen 11.
mars.
Sak 12/11

Protokoll.

Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 1/2011 ble gjennomgått. Noen av sakene ble kommentert.
Vedtak:
Styret godkjente protokollen uten anmerkninger.
Sak 13/11

Hendelser og havarier.

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

Vedtak:
Fagsjefens rapport ble tatt til etterretning. Det var én sak i f.h.t. teknisk
dokumentasjon på fly. En rapport mottatt fra klubb om feilmontering av flyet. Det var
trimroret som var montert feil og det hadde også blitt fløyet med.

Sak 14/11

Seilflyfaglige saker.

Den norske seilflyskolen.

Os Aeroklubb etterlyser instruktørhjelp til kurs sommeren 2011.
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Spillemidlene Utstyrsordning

Nye krav innen luftrom gjør at transponder og ELT som
sikkerhetsutstyr er relevant utstyr og kan være aktuelt. Telemetriutstyr
for fartskontroll ved vinsjopptrekk er også et viktig sikkerhetstiltak.
Approved Training Organisation (ATO). Fagsjefen orienterte. Bl.a. har han kommet med i en
arbeidsgruppe i EGU. Inntrykket er at de nordiske landene har
kommet langt i arbeidet i forhold til mange av de andre. Strukturen i
de nye kravene er veldig likt modellen norsk seilflyging har blitt
drevet på i mange år.
Kurs for språkkontrollanter
Tolv av instruktørene i Seilflyseksjonen, hvorav de fleste IK-1ere er
nå godkjent som språkkontrollanter.
Luftrom
Ny luftromsstruktur fra 7. april. Opplæring på Oslo ATCC 12. mars.
Vågå Wave Camp har fått høydebegrensning på FL135. Avtalen med
Avinor har blitt underkjent av Luftfartstilsynet.
Årets rekrutteringsklubb.
Fagsjefen har foreslått klubb og underbygget dette forslaget.

Vedtak:
Os Aeroklubb tilbys annonsering i Seilflysport, samt at S/NLF går ut i miljøet og
etterspør instruktørkrefter til kurset på Os i juni/juli.
Vedr. sikkerhetsutstyr ble det bestemt at Seilflyseksjonen søker om godkjenning av
transponder, ELT og telemetriutstyr.
Under de andre punktene ble fagsjefens rapportering tatt til etterretning. Styret støttet
fagsjefens forslag og vedtok årets rekrutteringsklubb 2010.
Sak 15/11

Seksjonsmøte Seilfly.

Møtet avholdes på Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen 2. april. Årsberetningen og regnskapet
2009 – 2010 for Seilflyseksjonen og NLF samlet, samt budsjett for samme vedr. 2011 - 2014 ble
gjennomgått. Forslag til endring av seksjonskontingenter fra 2012 ble diskutert og styret var
enstemmig på forslag til nye kontingenter. Saken til seksjonsmøtet fra Tønsberg Seilflyklubb ble
drøftet. Styret støtter i prinsippet klubbens forslag, men foreslår to mindre endringer hvorav det ene er
tilpassing til budsjettperioden. Seilflyseksjonens plan for perioden 2011 – 2014 er ikke komplett, men
det ble laget en plan for fullføring av planen innen saksdokumenter skal legges ut på nettet.
Styret ble orientert om valgkomiteens innstilling, og styret drøftet kandidater til ny valgkomité og
styrets innstilling var enstemmig.
Det praktiske på møtet planlegges med at seksjonslederen foreslås som møtedirigent.

Vedtak:
En gruppe bestående av Michael Koch, Ole Andreas Marskar og Steinar Øksenholt
fullfører S/NLFs plan på bakgrunn av de drøftinger som ble gjort på styremøtet.
Styrets beslutninger vil fremkomme i sakspapirene til seksjonsmøtet, dette gjelder
både nye kontingentsatser, innstilling til vedtak i saken fra Tønsberg SFK samt forslag
til ny valgkomité.
Sak 16/11

Seilflysport.
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Som følge av Jon Marthins bortgang stoppet fremdriften av nr. 1/11 opp. Det ble drøftet hvilke
muligheter som foreligger for fremtiden. Det er pr. i dag ingen kandidater til å overta den store og
flotte jobben som Jon har gjort gjennom flere år. Styret ønsket ikke å ta noen viktige beslutninger til
sake i denne omgang, men ville prioritere å få ut et sammenslått nummer 1/11 og 2/11.
Vedtak:
Ole Baartvedt tar redaktøransvar for bladet som forsøkes ferdigstilt til mai måned.
Det nyvalgte seksjonsstyret vil drøfte fremtiden og nye muligheter på første styremøte
etter seksjonsmøtet.
Sak 17/11

Personellsituasjonen.

Det ble orientert om arbeidet med å finne nødvendig personell for gjennomføringen av driften på ORS
i 2011 sesongen. Videre ble det drøftet hvordan gripe an rehabiliteringsarbeidet / vedlikeholdet.

Vedtak:
Engasjering av midlertidig arbeidskraft i 2011 er drøftet med NLFs generalsektær og
seksjonen har de nødvendige fullmakter til å gjøre slike avtaler. Fagsjefen er den
sentrale personen i dette arbeidet.

Sak 18/11

Eventuelt.

18/11 a)

Flyoperativt Forum. S/NLF har blitt forespurt om å orientere om FLARM på forumets
samling i mai. Ansvar ble fordelt.
Vedtak:
S/NLF vil be Per Osen om å ta ansvaret for oppgaven.

18/11 b)

Det har blitt en diskusjon ved at et familiemedlem av en av LN-GRAs ”aksjonærer”
har blitt fakturert for flyging. S/NLFs avdelingssjef og aktuell ”aksjonær” er ikke
enige om tolkning av regelverket. Derved er saken oversendt til styret.
Vedtak:
Styremedlem Tommy Kristiansen skal kontakte aktuelle ”aksjonær” for å forsøke å
komme til en løsning som er akseptabel for begge parter.

Møtet hevet kl. 2035.

Tid og sted for neste styremøte ble ikke bestemt, men det innkalles til
konstituerende styremøte så snart som mulig etter seksjonsmøtet.
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