Styremøte i Seilflyseksjonen, 13. desember 2011
Møte ble avhold over Skype.
Møte 9/11
Deltagere:

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

Meldt forfall:
Møtet satt kl. 19:20

Møtet ble ledet av styreleder Jan Erik Kregnes og gjennomført som første fullverdige styremøte
over Skype.
Saklisten ble godkjent som fremlagt
Sak 75/11

Protokoll.

Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 8/2011 ble gjennomgått.
Vedtak:
Styret godkjente protokollen uten anmerkninger
Sak 76/11

Økonomi.

Administrasjonen kunne informere om at S/NLF har fått 180.000 i momskompensasjon med
utbetaling i 2011.
Vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning og registrere at dette er et positivt og viktig
bidrag på inntektssiden.
Sak 77/11

Strategiplanen.

Etter strategiseminaret gjenstår noen mindre tilføyelser til dokumentet for å kunne sluttføre dette
arbeidet. Styret diskuterte videre hvordan planen kan bli mer forankret til komiteene og
ansvarliggjøre oppfølging av det enkelte punkt.
Vedtak:
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Seksjonens strategiplan skal sluttføres innen utgangen av januar og vedtas på
første styremøte i 2012. Oppfølging av komiteene gjøres av det ansvarlige
styremedlem.
Sak 78/11

Medlemsutvikling

Til møte forelå status for medlemsutviklingen per 30. november som viser at vi er 48 medlemmer
53 medlemskap færre enn på samme tid i 2010. Styret har i lengre tid fulgt denne utviklingen og
forsøkt å analysere situasjonen. Fra styremedlemmer ble det etterlyst en klarere strategi og satsning
ut over å diskutere tallene og utviklingen generelt. For seksjonen er det av betydning både å finne
tiltak for å beholde samt rekrutterer nye.
Vedtak:
Seksjonsstyret vedtok å ha PR og Rekruttering som hovedsak på styremøte 1/2012
og at det skulle avholdes et forberedende møte over Skype den 18. januar 2012.
Styrets målsetning er at dette skal ende ut i 2-3 konkrete tiltak som skal
gjennomføres i 2012.
Sak 79/11

Personellsituasjonen

Det var planlagt gjennomført et møte i ansettelsesutvalget i forkant av dette møte, noe som ikke var
kommet i stand. Det ble uttrykket viktighet av å holde trykk i prosessen fra styremedlemmene.
Vedtak:
Nytt møte i ansettelsesutvalget ble berammet til 20. desember
Sak 80/11

Hendelser

Fagsjefen redegjorde for hendelse 31/2011 som er rapportert som en teknisk hendelse hvor det har
oppstått en elektrisk brann.
Vedtak:
Hendelse 31/2011 følges videre opp ved teknisk samling ut over at det publiseres
en SUK-rapport.
Sak 81/11

Seilflyfaglige saker

Det har i noe tid versert usikkerhet knyttet til gjennomføring av VM standardklasse i Argentina
hvor det har oppstått utfordringer knyttet til deponering av moms for innførsel av utenlandske fly.
Det har vært interesse for å ha Starmoen som reservearena med en avklaring i desember 2011. De
siste signaler fra IGC er at det er positiv utvikling på utfordringene i Argentina.
Vedtak:
Seksjonsstyre tok VM-orienteringen til etterretning og med dette synes også
arrangementet å komme vel i havn som planlagt i Argentina.

Sak 82/11

Seilflysport

Redaktøren kunne meddele at nr 4/2012 blir et nytt flott blad på 44 sider pluss kalender.
Vedtak:
Seksjonsstyret ser frem til å motta julenummeret av Seilflysport og nye kalender..
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Sak 83/11

Eventuelt

83/11a

Hederstegn
Administrasjonen minnet om fristen for innsending av forslag til hederstegn.
Styrets medlemmer oppfordres til også å komme med forslag til kandidater som
eventuelt forslag fra seksjonsstyret.
Vedtak:
Ved oppslag på hjemmesiden og ved e-post til klubbene orienteres det om fristen
for forslag på hederstegn

Møtet hevet kl. 20:50
Neste styremøte avholdes tirsdag 13. desember 2011 kl 19:00 over Skype.
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