Styremøte i Seilflyseksjonen 8. november 2020
Ole Reistad Senter
Møte 05/20
Møtet begynte kl 13:00.
Deltagere:

Rebecca Hansen (møteleder)
Johan Heggelund
André Ebert
Martin Bjørnebekk
Sondre Bjørø
Steinar Øksenholt (protokoll)

Sak 36/20

Godkjenning av protokoll 04/20

Protokoll 04/20 var utsendt på forhånd
Vedtak:
Protokollen for styremøte 04/20 ble godkjent

Sak 37/20

Salg av ASK-21 LN-GBZ

Det vises også her til sak 32/20.
Seilflyseksjonen har mottatt bud fra Elverum Flyklubb/seil på kjøp av NLFs andel på 50% i
ASK-21 LN-GBZ inkl henger på kr 450.000.
Saken ble behandlet som e-postsak i seksjonsstyret den 28/10-2020

Vedtak:
S/NLFs styre aksepterer budet fra Elverum Flyklubb/seil på kr 450.000 for
NLFs 50% andel av LN-GBZ.
Administrasjonen underrette NLFs generalsekretær om vedtaket slik at den
videre salgsprosessen kan gjennomføres i Sameiet Tilrettelagt Luftsport på
anmodning fra NLF.

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

Sak 38/20

Søknad til Seilflymateriellfondet

Det vises her til sak 33/20 hvor Voss Flyklubb etter avslaget om lån i Seilflymateriellfondet
til høyverdig toseter har revidert sine planer og vendt tilbake med en oppdatert søknad for et
rimeligere fly. Voss Flyklubb søker nå om lån i Seilflymateriellfondet med kr 500.000 for
anskaffelse av ASK-21.
Styret vurderte en samlet søknad fra en klubb som nå virkelig skyter fart og vil opp og frem.
Seksjonen har tidligere bidratt til dette ved blant annet utleie av ASK-21 LN-GRA i 2019.
Klubben viser i 2020 et bra økonomisk resultat som gjenspeiler aktivitetsøkningen nå klubben
kan vise til. Klubbens økonomiske prognose for 2020 er god slik den foreligger per oktober.
Kjøp av nytt fly og økt belastning på klubbøkonomien vil kreve at denne
aktivitetsfremgangen fortsetter. Klubben oppfordres derfor til å ha fokus på dette i sine
budsjettmål kommende år. Dersom budsjettmålene ikke nås, må klubben selv vurdere å bedre sitt
handlingsrom ved å vurdere salg av materiellet raskt da det ikke er reserver til flere år med
negativt driftsresultat.
Vedtak:
S/NLFs styre innvilget lånet til Voss Flyklubb med kr 500.000 til anskaffelse av
ASK-21. Det forutsettes første prioritets pantobligasjon på lånebeløpet + 10 %
(standard betingelser for alle lån som ytes fra NLF til medlemsklubber og
grupper). Administrasjonen forankrer vedtaket hos NLFs generalsekretær før
lånetilsagnet sendes.

Sak 39/20

Salg av ASK-21 LN-GRA

S/NLF har med forankring i gjeldende utviklings- og handlingsplan som mål å oppgradere og
fornye flyparken. Høsten 2020 har det oppstått en mulighet for å gjennomføre dette. Salget av
NLFs 50% andel i ASK-21 LN-GBZ var første trinn i denne prosessen. Salg av ASK-21 LNGRA hvor NLF eier 100% ansees som neste trinn i en slik fornyelsesprosess.
S/NLF har derfor orientert seg litt i det norske markedet generelt og klubber spesielt angående
interesse for LN-GRA. Salg i Norge er vesentlig i denne sammenhengen med tanke på
økonomien i prosjektet total sett. Vi er nå i dialog med norsk klubb som er interessert i å
kjøpe LN-GRA. Styreleder og administrasjonen informerte om de samtaler og forhandlinger
som har vært ført de siste ukene.
Vedtak:
S/NLFs styre ønsker å gi Voss Flyklubb et tilbud på å kunne kjøpe ASK-21 LNGRA inkl. Cobrahenger for kr 950.000.
Administrasjonen fikk i oppgave å forankre at et slikt tilbud kan gis og fullmakt
til å gjennomføre salg ved aksept av tilbudet. Generalsekretæren kontaktes så
snart som mulig for avklaring.
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Sak 40/20

Kjøp av fabrikkny DG1001ClubNeo

I vurderingen av tilgjengelige fly på markedet har fokus for et nytt seksjonsfly falt på
DG1001ClubNeo. Flyet er mer allsidig enn ASK-21 som er i seksjonens flytype i dag.
Behovet er et fly som kan brukes til grunnskoling, acro, strekk, instruktøropplæring,
fjellflyging og ikke minst spinntrening. Sistnevnte er helt vesentlig i treningsprogrammet til
det nye EASA-sertifikatet SPL. Det er innhentet et tilbud fra fabrikk og agent på et fly og
henger spesifisert for det behovet S/NLF har. Tilbudet angir leveranse i januar/februar 2023,
men åpner for overtagelse av Voss FKs opsjon med leveranse i mai 2021. Tilbudet har en
ramme på 130.000 Euro.
Salg av LN-GBZ og LN-GRA frigjør et beløp på 1.4 millioner kroner. Styret diskuterte
finanseringen av de omlag 350.000 kr (forbehold om valutakurs) ved kjøpet som ikke er
dekket av salgssummen av GBZ/GRA. Aktuelle finansiering av mellomlegget i dette tilfellet
er opptak av lån eller salg av aksjebrev etter modell som ble benyttet ved anskaffelsen av LNGRA.
Vedtak:
Under forutsetning av forpliktende avtale om salg av LN-GRA ønsker S/NLFs
styre å anskaffe en fabrikkny DG1001ClubNeo med henger. Levering av nytt
fly allerede i mai 2021 sikres ved overtagelse av Voss FK/s opsjon.
Flyet skal finansieres primært med midler som frigis ved salg av GBZ/GRA og
salg av minimum 20 aksjebrev á 15.000 kr.
Administrasjon anmodes om å forankre et slik kjøp i NLF v/generalsekretær så
snart som mulig.

Møte avsluttet kl 14:15
Neste møte:
Teams 21. desember 2020 kl 19-21.
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