Styremøte i Seilflyseksjonen, 27. november 2011
NLFs lokaler, Rådhusgata 5, Oslo
Møte 8/11
Deltagere:

Jan Erik Kregnes
Ida Mellesdal
Ole Baartvedt
Tommy Kristiansen
Michael Koch
Arne Wangsholm
John Eirik Laupsa (observatør)
Steinar Øksenholt (referent)

Meldt forfall:
Møtet satt kl. 11:35.
Møtet ble ledet av styreleder Jan Erik Kregnes og gjennomført som avslutning på styrets
strategiseminar som ble gjennomført samme helg. John Eirik Laupsa deltok også denne gangen
som observatør (seniorkonsulent NLF)
Saklisten ble godkjent som fremlagt
Sak 66/11

Protokoll.

Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 7/2011 ble gjennomgått.
Vedtak:
Styret godkjente protokollen med følgende endring
Vedtak sak 62/11, Seilflysport
S/NLF vedtok å forlenge engasjementet av Ole Baartvedt som redaktør for
Seilflysport ut 2012 med en redaksjonell vridning mot ideen for Nordic Gliding fra
nr 1/2012 mot et vederlag på kr 10.000 per nummer. Seksjonsstyret vedtok videre å
holde trykk i prosessen med Segelflyget for å avklare et fremtidig bladsamarbeid i
Nordic Gliding innen utgangen av 2012.
Sak 67/11

Økonomi.

Til møte forelå økonomisk status per 31.10.2011 som viser at seksjonen har god økonomisk styring
innenfor budsjettrammen. Det største avviket er fortsatt knyttet til resultatsenter 13052
Oppgardering Ole Reistad Senter, hvor prosjektene nå har oppstart og med sluttføring vinteren
2012. Det gjenstår også en god del fakturering av aktivitet for 2012 i seksjonen og på Ole Reistad
Senter.
Vedtak:
Økonomirapport av 31. oktobert 2011 ble godkjent av styret som fremlagt.
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Sak 68/11

Medlemsutvikling.

Til møte forelå statistikken for utgangen av oktober, dvs 31.10.2011. Denne viser en reel nedgang
på 47 medlemmer og 59 medlemskap.
Det forelå ingen status fra PR og Rekrutteringskomiteen til møte hva angår aktivitet i komiteen
siden siste styremøte. Varamedlem Wangsholm følger tett opp leder i komiteen og redegjorde for
status ut fra dette.
Som oppfølging til sak 49/11 skulle Wangsholm ha utarbeidet en analysematrise for bruk på egen
klubb. Tanken var at styrerepresentantene kunne bruke analysen på egen klubb for å gi bedre
bilde/inntrykk til videre diskusjon og tiltak. Matrisen var ikke utsendt og Wangsholm redegjorde
for de utfordringer som lå i å hente ut de riktige data. Styremedlem Baartvedt hadde på eget
initiativ analysert Tønsberg SFK og redegjorde for sin metodikk og foreløpige resultat.
Fra administrasjonen forelå det tallunderlag fra Melwin for lisenser og medlemskap per klubb.
Styret hadde tidligere i weekenden i arbeidet med strategidokumentet og mål for 2012 besluttet å
prioritere PR og Rekruttering som ett av to satsningsområder i 2012. Dette som en erkjennelse av at
det er et viktig område samt at det ikke er oppnådd ønsket resultat og effekt av tiltakene i 2011.
Vedtak:
Styret har besluttet å styrke innsatsen på området PR og Rekruttering for 2012 og
det vises her til revidert strategidokument som foreligger etter weekendsamlingen.
Sak 69/11

Personellsituasjonen i S/NLF.

Styret vedtok på sitt siste styremøte å være offensive med tanke på driften av Ole Reistad Senter
ved å ansette personell i en stilling på inntil 100%. Stillingen skulle utlyses bredt og forankres i en
definert stillingsbeskrivelse. Et utvalg bestående av seksjonsleder Kregnes, styremedlem
Kristiansen og avdelingsleder Øksenholt er involvert i arbeidet. I tillegg har varamedlem
Wangsholm deltatt på et møte i høst. Men siden siste styremøte har det ikke vært tatt nevneverdige
aksjoner i saken. Senteret driftes i nåværende del sesong av daglig leder alene med noe innleid
hjelp til renhold. For 2012 har vi videre en intensjonsavtale med pilot for stillingen som ansvarlig
slepeflyger med erfaring fra sesongen 2011.
Vedtak:
Seksjonsleder innkaller ansettelsesutvalget til et møte før jul hvor prosessen må
løftes vider slik at stillingen er bemannet innen 1. mars 2012.
Sak 70/11

Hendelser og havarier.

Det er ikke rapporter hendelser siden siste styremøte, men en teknisk rapport (elektrisk brann) er på
vei inn fra eier av flyet.
Sikkerhet og utdanningskomiteen har nå tatt aksjon for å sluttbehandle de siste 10 rapportene fra
sesongen 2011. Det er også tatt aksjon på arbeidsfordelingen av rapportskrivingen slik at fagsjefen
skal avlastes.
Vedtak:
Styret tok gjennomgangen til etterretning.
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Sak 71/11

Seilflyfaglige saker.

Luftrom:

Det har vært jobbet mye med luftromsproblematikk i høst.
Luftsportsboksene i Oslo og Farris TMA har blitt evaluert i samråd med
Avinor. Avinor er tilfreds med ordningen, noe også NLF er.
Luftromskomiteen har utarbeidet et forslagtil høydeflygingsbokser som har
vært hørt hos Avinor. Noe arbeid gjenstår her, men den store bøygen er
allikevel tillatelse til bruk av områdene i tillatelse fra Luftfartstilsynet.
Evaluering og planleggingsmøtet med Forsvarte i Østerdalen (Rena,
Terningmoen og RØ) er gjennomført. Det konstanteres økt militær aktivitet
og kollisjoner med våre aktiviteter i større grad fra år til år.
Komiteer og utvalg:
Miljørepresentant i NLF - Tom Erik Hole, erstatter Svein Birkeland. For en
tett dialog med de mest aktive komiteene ble følgende styremedlemmer
oppnevnt: SUK (Tommy), teknisk (Ole), UKK (Michael), PR og Rek
(Arne), anlegg (Ida) og ungdomsutvalget (Trude).
Terminlista 2012:
Administrasjonen redegjorde for arbeidet. Ledermøte (14/4),
konkurranselederseminaret (15/4) og NM Acro (15-16/9) ble datofestet.
Videre ble dato for Elverumsturneringen endret (15-17/6).
Ledermøte:
Styret ønsker å avholde dette som sist på Kjeller/Lillestrøm den 14/4.
Seilflykonferansen:
Suksessen fra 2010 ønskes gjentatt!
Tilrettelagt Luftsport: Prosjektet er tildelt 140.000 Esktramidler for fabrikkoverhaling av flyet.
EFK/s har ansvaret for å utarbeide status og arbeidsliste for overhalingen.
Seilflymaterielfondet: EFK/s har søkt om innfrielse av sine lån.

Vedtak:
Luftromsorienteringen ble tatt til etterretning og komiteen oppfordres til å fortsette
sitt nitidige arbeid for denne viktige rammebetingelsen.
Seksjonsstyret vedtok å fremme Tom Erik Hole som S/NLFs miljørepresentant.
Terminlista for 2012 ble vedtatt
Seksjonsleder inviterer klubbene til ledermøte den 14. april 2012 og sammen med
administrasjonen avholdes arrangementet på Kjeller/Lillestrøm.
Seilflykonferansen avholdes på Storefjell helgen 5.-7. oktober. Ole Baartvedt er
programansvarlig og sammen med administrasjonen planlegges og gjennomføres
arrangementet.
Seksjonsstyret innvilget søknaden fra EFK/s om nedbetaling av lån i
Seilflymateriellfondet.
Sak 72/11

Seilflysport

Redaktør Ole Baartvedt redegjorde for den siste utviklingen i prosjektet Nordic Gliding. Ideen er
nå presentert i Sverige på Billingehus hvor det også var møte med redaktøren for Segelflygsport.
Segelflyget vil nå i desember gjennomføre en tilsvarende leserundersøkelse som det vi har gjort.
Det legges nå en plan for et felles Seilfly- og Segelflygsport som nr 3/2012. Dette som et konkret
skritt videre i veien mot et eventuelt samarbeid og oppbygging av Nordic Gliding.
Seilflysport 4/2011 er i produksjon og tilgangen på artikler og bilder er god.
Vedtak:
Seksjonsstyret vedtok å støtte en fellesutgivelse av Seilflysport og Segelflygsport
som nr 3/2012.
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Sak 73/11

Oppgradering ORS og fremtidige prosjekter

Prosjektene for oppgardering av Ole Reistad Senter har nå endelig kommet i gang etter en lang høst
med prosjektering. Utvidelsen av administrasjonsbygget med rehabilitering av kjøkken og spiserom
er nå forhåndsgodkjent i Elverum Kommune. Våler Bygg vil starte opp sitt arbeid umiddelbart.
Hyttene skal gjennom en ansiktsløftning med nedsliping og voksing av gulv, utskifting av
deformerte/utslitt innredning.
Det nye bensinanlegget skal etter planen sluttføres i desember. Tankene er nå trykktestet og klare.
Bygget har stått ferdig lenge og her skal nye pumper og kontosystem monteres.
Vedtak:
Seksjonsstyre tok informasjonen til etterretning og var tilfreds med at
vedlikeholdsprosjektene nå har kommet i gang.
Sak 74/11

Eventuelt

Sak 74/11 a) Møteplan for 2012
Styret diskuterte seg frem til følgende forslag for møteplan i 2012:
Møte 1/12 – 7. februar, NLFs lokaler i Oslo
Møte 2/12 – 13. mars, NLFs lokaler i Oslo
Møte 3/12 – 10. april, NLFs lokaler i Oslo
Møte 4/12 – 8. mai, NLFs lokaler i Oslo
Møte 5/12 – 19. juni, Ole Reistad Senter Elverum
Møte 6/12 – 4. september, NLFs lokaler i Oslo
Møte 7/12 – 7. oktober, Seilflykonferansen på Storefjell
Strategiseminar 10.-11. november, Ole Reistad Senter Elverum
Møte 8/12 – 11. november, Ole Reistad Senter Elverum
Møte 9/12 – 11. desember, NLFs lokaler i Oslo
Vedtak:

74/11 b)

Seksjonsstyre vedtok den foreslåtte møteplan

Styremøte 13. desember

Styret diskuterte behovet for det planlagte styremøte og gjennomføringen av dette
Vedtak:

Seksjonsstyret vedtok å gjennomføre møte 13. desember på Skype med oppstart kl
19:00 ved oppringing fra Ole Baartvedt

Møtet hevet kl. 14:00
Neste styremøte avholdes tirsdag 13. desember 2011 kl 19:00 over Skype.
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