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Styremøte i Seilflyseksjonen 29. september 2022 
TEAMS 

Møte 04/22 
 

Møtet begynte kl 19:00 

 

Deltagere: Håvard Gangsås (møteleder) 

Øystein Bjørklund 

Martin Bjørnebekk 

Tora Lindqvist Tangen 

Sondre Bjørø 

Steinar Øksenholt (protokoll)  

Trude Liavåg (forfall) 

 

 

Sak 29/22 Godkjenning protokoll fra styremøte 03/22 

 

Protokoll for styremøte 03/22 var utsendt i forkant 

 

Vedtak: 

Protokollen for styremøte 03/22 ble godkjent 

 

 

Sak 30/22 Kort rapport for sesongen 

 

Nå ved utgangen av september ligger mye av sesongen bak oss. Vi har også lagt bak oss 

restriksjoner knyttet til pandemi og har vært tilbake i normalen for både klubb og sentral drift. 

På terminlisten er det meste gjennomført som planlagt. Vi er også forskånet for større havarier 

og hendelser. Dog er forsikringsordningen belastet med 4 materielle skader. Holder vi dette ut 

oktober er det grunnlag for at premien kan gå litt ned for 2023 ved forhandlingene med HDI i 

november. I OBSREG har vi mottatt 33 rapporter, men hvor det er vanskelig å se noen trend 

eller områder som vil kreve ekstra fokus. Luftromskrenkelser er vel en årlig gjenganger og et 

område vi tidligere har besluttet å gjøre en innsats på. 

I den sentrale driften på Elverum har det vært en travel høst med flere store arrangementer. På 

aktivitetssiden viser antall slep at vi er helt på nivå med sesongen 2021, men med muligheter 

for en liten økning ved aktiviteter i oktober. 

http://www.nlf.no/
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Vedtak: 

Seilflystyret tok orienteringen til etterretning og er godt fornøyd med sesongen 

 

 

Sak 31/22 Økonomi 

 

Det vises også her til halvårsrapporten gitt på forrige styremøte. Utviklingen siden dette møte 

følger i samme sporet. Seksjonsdriften går som budsjettert innenfor periodisering og 

utfordringene knyttes til å kunne lande et mindre overskudd ved Ole Reistad Senter. 

Strømprisene er fortsatt høye. Selv etter strømstøtte et denne kostnaden i seg selv mer en 

dobbelt av hva den normalt er. Bare i Q3 ser vi at strømmen øker fra 42.000 til 95.000 

sammenliknet med 2021. 

 

Vedtak: 

Seilflystyret følger den økonomiske utviklingen med bekymring. Det er gjort 

gode administrative tiltak og ikke minst står de ansatte på for å øke 

inntjeningen ved senteret. 

 

Sak 32/22       Ole Reistad Senter 

 

Det er redegjort for strømutgifter og strømstøtte i sak 31/22 over. Daglig leder følger opp 

dette og sammen med vertskapet gjøres de tiltak som er mulig for å senke strømforbruket 

utover høsten og vinteren. I administrasjonsbygget har vi fått installert varmepumpe (luft/luft) 

 

Utviklingen på gressbanen i syd er god og vi har i høst klippet område 3-4 ganger. Fortsatt er 

det noen flekker som trenger mer tid og muligens litt oppfrisking til våren med nye frø og 

gjødsel. Det skal også plukkes mer stein i høst. 

Daglig leder er i dialog med idrettskonsulenten og det klargjøres for innsending av 

spillemiddelsøknad både for tiltaket gjennomført i syd og planlagte tiltak for 2023 i nord. 

Samlet har prosjektet en kostnadsramme på ca 650.000 som vil gi 1/3 utbytte i spillemidler i 

tillegg til at MVA for kjøp av varer og tjenester søkes tilbakebetalt. I sum betyr dette at 

tiltaket belaster driften med ca 200.000kr 

 

Vi har søkt Sparebankstiftelsen Innlandet om støtte til et nytt klippeaggregat til å henge bak 

traktoren. I dag klipper vi med en ganske smal beitepusser som nok ikke er til det beste for 

gresset. Vi har søkt om bidrag på 250.000 og har innhentet tilbud fra flere leverandører. 

 

Kloakkpumpa i hyttefeltet gir klare tegn på slitasje. Nå i september har vi opplevd at både 

styringen og selve pumpa som ble montert for ca 20 år siden har nådd sin levetid. 

Vårrørlegger ser på mulige snarlige tiltak. Dette må fungere! 

 

Asfaltbane trenger fortsatt arbeid med sprekktetting. Vi håper å kunne få låne bitumkoker fra 

Hamar flp igjen i høst for å gjøre en jobb. Hvis dette blir for sent må denne jobben gjøres til 

våren 

 

Vedtak: 

Seilflystyret tok orienteringen til etterretning.  
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Sak 33/22       Rapport fra nordiske møte 

 

Møte ble avholdt på Ålleberg i Sverige helgen 2.-4. september. Primært skulle våre delegater 

være Steinar og Håvard, men sistnevnte måtte melde forfall pga dødsfall og begravelse i 

nærmeste familie. Svein Larssen steppet inn og tok denne plassen. Til møte var referatet sendt 

ut og Steinar gav bare en kort informasjon om innhold og utbytte av årets møte. Spesielt 

intressant i år var det elektriske fokuset som var lagt på flydagen fredag i forlengelsen av 

seminaret samme uke. 

 

Vedtak: 

Seilflystyret tok orienteringen til etterretning.  

 

Sak 34/22 Seilflykonferansen 

 

Vi nærmer oss 60 påmeldte deltakere. Programmet og våre foredragsholdere er bekreftet. 

Hallingdal Flyklubb bistår med flydagen på Klanten flp fredag. På hotellet vil det bli det 

samme omgivelser som sist og vi har samlet inn til en bra flyutstilling i messehallen med vår 

egen DG1001 Club Neo, Rune Hovda sin Ventus 3M, Fjordglide sin Arcus M og Stein Frich 

sin Mini Lak FES. Dessverre ser det ut til at Jonker Sailplanes ikke er klare med leveringen 

av sine motorsystemer til JS3 RES slik at vi ikke får denne i utstilling. 

 

Vedtak: 

Styret ser positivt på oppslutning/påmeldingen for Seilflykonferansen og mener 

rammene for et bra arrangement er lagt. 

 

 

Sak 35/22 Sikkerhet – hendelser og havarier 

 

Som omtalt i sak 30/22 har vi per nå 33 rapporter behandlet i OBSREG og totalt 4 materielle 

skader fra sesongen. Fra september merke vi oss at luftromskrenkelsenes er tilbake, men 

denne gangen knyttet til høydeflygingsområdene. 

 

Vedtak: 

Seilflystyret tok orienteringen til etterretning.  

 

Sak 36/22 Strategiarbeidet høsten 2022 

 

Styret har tidligere avsatt helgen 18.-20. november til sin årlige strategisamling. For at denne 

samlingen skal bli effektiv er det ønskelig at vi starter er prosess nå hos det enkelte 

styremedlem både i å vurdere gjennomføringen av gjelden plan og hva som skal prioriteres i 

neste periode. 

 

Vedtak: 

Administrasjonen sender ut innkalling til strategisamlingen inkludert gjeldene 

strategiplan og budsjett. Styremedlemmene anmodes om å forberede sin 

vurdering av hva vi har lykkes med i denne perioden og hvilke områder som 

skal prioriteres i neste periode 
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Møte avsluttet kl 20:30 

 

Neste møte: 

 

Strategisamlingen, Ole Reistad Senter 18.-20. november 2022  


