Styremøte i Seilflyseksjonen 31. oktober 2015
Ole Reistad Senter, Elverum
Møte 9/15
Møtet begynte kl 09:00
Deltagere:

Arne Wangsholm (møteleder)
Tom Arne Melbostad
Jon Vedum
Johann Normann
Håvard Gangsås
Marit Lindstad (protokoll)
Steinar Øksenholt
Lars Rune Bjørnevik (sak 52/15)

Meldte forfall: Ingeborg Aske Langhelle, Kato Kvitne, Jarle Mathisen

Sak 48/15

Godkjenning av referat fra siste møte
Protokoller fra årets møter 2/15 – 7/15 ble gjennomgått.
Vedtak:
Protokollene ble godkjent.

Sak 49/15

Info fra strategisamling i NLF

Arne W informerte om arbeidet med den overordnede strategien i NLF. Hovedsaker var
organisasjonsutvikling og sikkerhet.
Vedtak:
Styret tar informasjonen til etterretning.

Sak 50/15

Info fra seksjonen.

Administrasjonen v/Steinar Øksenholt orienterte om aktivitet på ORS:

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








Økonomien t.o.m oktober ble gjennomgått.
Kostnadsbildet ser pr i dag ut til å ligge lavere enn budsjettert, og
det vil gi et bedre resultat enn budsjettert.
Sesongavslutning ble avholdt med ca 40 deltagere.
Det stilner av med utleie/overnatting utover høsten og vinteren.
Aktiviteter er gjennomført.
Det er utført ca 1780 slep – ca 100 mer enn i fjor.
Hanggliderpiloter er nye brukere av ORS.

Orientering i etterkant av ulykken ved Bjorli, der Norbert Gulzynski omkom.
 Opplysning om minnestund og redningsarbeid vil bli lagt ut.
 Fagsjefen har kontakt med havarikommisjonen.
Oversikten over medlemstall viser at det har vært en liten nedgang for seilflyverne fra i fjor.
Årets Svedanorkurs er evaluert. Det planlegges med en felles konkurranse neste år.
Kurskalender er satt opp.
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.
Sak 51/15

Drift og aktiviteter på Starmoen i 2016

Det planlegges å drifte økonomien på samme måte som i år. Justering gjøres ikke før i 2017.
Det ble tatt grep i år vedr brukertilskudd og slepepris hvor prisene ble nedjustert.
Steinar, Marlies og Vegard har jobbet mye, og i perioder/til arrangementer og for uttak av
ferie har det vært nødvendig med innleie av hjelp på ORS.
Styret hadde en god diskusjon om deling av arbeidsoppgaver for fagsjefen på ORS drift og
seilflyfaglige saker. Bør skille mer på dette i 2016.
Seilflyseksjonen er i inngrep med NLF om fremtidige investeringer og nødvendige
oppgraderinger. I hovedsak er det nå sanitærbygg og internat som står for tur i tillegg til å
finne en løsning på salg av Avgas 100LL hvor det gamle anlegget nå er stengt.
Vedtak:
Det lages en plan for driften i forhold til aktivitet og budsjett.
Det planlegges med helgeaktivitet og helukeaktivitet i perioden 1 april – 1
november.

Sak 52/15

Terminlisten 2016

Terminlisten for 2016 ble oppdatert med bl a NM, NC og NM acro, og vi kan også begynne å
se på listen for 2017.
Vedtak:
Terminlisten for 2016 ble vedtatt og legges ut på nettet.
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Sak 53 /15

Eventuelt

a) Styremedlemmer
Ingeborg Aske Langhelle har i e-post 6/9-15 bedt om fritak fra styrevervet i seilflyseksjonen.
Vedtak:
Styret godkjenner søknaden og hvor da vararepresentant Kato Kvitne rykker
opp som fast styremedlem. Styreleder undersøker om Martin Bjørnebekk kan
stille på styremøtene som observatør fra ungdommen.

b) Nordic Gliding
Styret vurderte det økonomiske aspektet ved bladet som har blitt godt mottatt av
medlemmene. Vi kjøper bladet i danske kroner og valutaendringer mot slutten av året gjør det
nødvendig å vurdere en økning i bladavgiften på kr 25 for at den økonomiske ballansen i
bladet opprettholdes
Vedtak:
Styret vedtok at bladavgiften økes med kr 25,- fra 2016

c) Seilflykonferansen 2016
Under sak 52/15 ble Seilflykonferansen 2016 tidfestet og stedsvalget er Storefjell/Klanten.
Hotellet er forhåndsbooket 7.-9. oktober 2016 fra sist vi var der.
Styret diskuterte en sammensetting av arbeidsgruppe ansvarlige for program og
gjennomføring av arrangementet.

Vedtak:
Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skal begynne å se på konferansens fokus
og innhold. Gruppen består av Johann (leder), Steinar (adm), representant fra
Hallingdal + en til.

Styremøtet gikk over til å fortsette som strategisamling.
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