Styremøte i Seilflyseksjonen 5. november 2016
Skypemøte
Møte 07/16
Møtet begynte kl 18:00
Deltagere:

Arne Wangsholm (møteleder)
Jon Vedum
Johann Normann
Tom Arne Melbostad
Jarle Mathisen
Håvard Gangsås
Marit Lindstad (protokoll)
Steinar Øksenholt
Meldte forfall: Martin Bjørnebekk

Sak 43/16

Godkjenning av referat fra siste møte
Protokollen fra møte 06/16 i november ble gjennomgått.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

Sak 44/16

Info fra seksjonen

Administrasjonen v/Steinar Øksenholt orienterte:
• NLF har deltatt på årlig luftsportsmøte med LT, Avinor og Forsvaret. Det er sendt
søknad angående tilgang til fareområder for høydeflyging på nivå med tidligere år. I
koordineringsmøte ble det avklart at det ikke er betydelig konflikter i seilflyaktivitet
og forsvarets planlagte aktivitet for 2017. Noe utfordrende er det fortsatt spesielt i juni
ved aktivitet på Rena.
• Steinar har deltatt på EASA workshop i Køln 8.-9. desember, og berettet om arbeidet
som pågår med å få på plass et operativt regelverk som er betydelig forenklet (AirOPS
Sailplane). Spesielle operasjoner definert som slepeflyging, acro og
konkurranseflyging ble det sterkt argumentert for er ordinære og daglige oprasjoner.
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Kommersielle operasjoner vurderes tatt ut så lange vi har tilgang til introduksjon på
nivå med det vi gjør i dag. Det nye regelverket vil nok først være klart i 2019-2021.
Sertifikataktiviteten går parallelt, men hvor EGU har tatt oppgaven med et forarbeid.
Et arbeid som EASA overtar og tar til mål i en prosess tilsvarende AirOPS.
Terminlisten 2017 er utarbeidet. Styret hadde ikke mottatt spesielle kommentarer fra
UKK på det som gjelder konkurranser.
- NM i mai legges til Notodden v/Sandefjord SFK 20-27. mai, og det jobbes for å
arrangere NM m/kongepokalutdeling på ORS igjen 2018.
- NM sportsklasse i juni legges til ORS etter Norges Cup 3.
- Nordisk Acro uke 27 i Borås.
- NM Acro i august legges til Lunde v/Nome FK.
- Seilflykonferansen Light-arrangementer etter NC og OLC vurderes og kan settes
inn på listen senere.
- NLF forbundsstyre har besluttet å avholde både seksjonsmøter og ting lørdag den
1. april. Søndag 2. april er avsatt til fagmøter eventuelt også konstituerende
styremøter.
Med vedtatt terminliste legges denne umiddelbart ut og følges av ordinær prosedyre
for forhåndsbooking av hytter på ORS. Frist 15.januar.
Medlemsstatistikken viser fortsatt at vi ved utgangen av året har en liten nedgang
sammenliknet mot 2015.
Nordic Gliding har fått oversendt en oppsummering på lisenser som utgjøres av 59
nye elevbevis og 25 nye flygebevis i Norge 2016.
Det arbeides med sluttføringer og utfakturering på økonomisiden. Det styres greit mot
budsjettet slik regnskapet nå foreligger. Momskompensasjonen gir dog ca 70.000
mindre enn forventet mens NIF tilskudd gir litt mer. Styret har også vedtatt å overta
den økonomiske belastningen av arbeidet i 2. etg på ORS. Det er også oppdaget av
oppgjøret for slepeing med LN-KCH ikke ble belastet 2015 men 2016 da fakturaen
kom i begynnelsen på januar. Eventuelle reiseregninger og andre bilag har
innleveringsfrist 15. januar for å komme med i regnskapet for 2016.
Det har vært sunn drift på LN-EIC i 2016. Pga bensinlekkasje som ble oppdaget på
senhøsten er innertanken sendt til USA for produksjon av ny. Annet vedlikehold (eks
platearbeider) planlegges også gjennomført i 2017 slik at flyet oppgraderes noe igjen.
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.

Sak 45/16 Økning/prisjustering på Nordic Gliding
Styret ble minnet om diskusjonen på forrige møte om økt kostnad for produksjon og utgivelse
av Nordic Gliding. Færre medlemmer gir mindre inntekter. Styret i Nordic Gliding APS har
diskutert ulike tiltak. I første rekke er potensialet der for mer annonseinntekter. Likviditeten i
selskapet er redusert og styreleder har anmodet om kapitalbidrag fra eiere ved inngangen til
2017. For S/NLF utgjør dette DKK 12.000. Styret diskuterte igjen behovet og konsekvensene
av å endre nivået på bladavgiften.
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Vedtak:
Styret ser behovet for å tilføre Nordic Gliding APS kapital og vedtok å ta dette
over posten «til styrets disposisjon» for 2017. Styret vil senere i 2017 vurdere
behovet for å endre bladavgiften fra og med 2018.
Sak 46/16 Klargjøring til Luftsportstinget 2017
Framdriftsplanen og arbeidsfordeling ble lagt fram og presentert for styret av Steinar. I første
rekke er det nå Årsrapport 2016, Budsjett 2017-2019 og Langtidsplan 2017-2019 som må
sluttføres til frister satt i januar.Formell innkalling til møtene sendes fra NLF til kubbene den
16. januar. Både Seksjonsmøte og Luftsportstinget er altså nå vedtatt av forbundsstyret lagt til
lørdag 1. april. Håvard orienterte om valgkomiteens arbeid og hvor de står med å bygge et
nytt seksjonsstyre. Fra sittende styre er det kjent at flere ikke ønsker gjenvalg.
Vedtak:
Styremøtet 24. januar godkjenner formelt årsrapport 2016, og behandler
utkast til budsjett 2017-2019 samt Langtidsplanen for samme periode.
Sak 47/16 Perspektivplan
Seksjonsleder hadde sendt ut innledende informasjon om behov for å ha mer langsiktige
planer for seilflygingen i Norge og driften ved ORS enn det som ligger til grunn i den
ordinære langtidsplanen. Arne orientering derfor om et forslag til å utarbeide en
perspektivplan noe tilsvarende den som var utsendt som eksempel for Dansk Svæveflyver
Union 2012 – 2027. Perspektivplan kan ses som en modell for planlegging, men styret
diskuterte ikke eksemplet i detalj.
Vedtak:
Styret ser behovet for en perspektivplan, men ønsker at det nye styret skal være
ledene i dette arbeidet. Seksjonsleder vil bearbeide forslaget og presentere
noen tanker og ider til seksjonsmøte.
Sak 48/16 ORS/Oppgradering av sanitæranlegg
Daglig leder ved ORS hadde tatt fatt i vedtaket fra siste styremøte om å ta fram et tilbud om
rehabilitering av sanitærbygget. Til møtet forelå det et tilbud fra Vålerbygg som også VVSog elektroarbeider. Det er også innledet dialog med Elverum Kommune for å få tiltaket
godkjent for spillemidler.
Vedtak:
Styret anmodet daglig leder om å ta frem konkurrerende tilbud og avklare
muligheten for intern finansiering av tiltaket i NLF innen neste styremøte.
Møtet ble avsluttet 20:20
Neste møter:
24. januar 2017, Skype
7. mars 2017, NLFs lokaler i Oslo
1. og 2. april 2017, Seksjonsmøte/ Lufsportsting og fagmøter
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