Styremøte i Seilflyseksjonen, 26. mai 2014
NLFs lokaler, Rådhusgata - Oslo

Møte 2/14
Møtet begynner kl. 18:00
Deltakere:

Håvard Gangsås (aksjonsliste),
Mariann Moen
Arne Wangsholm (Skype)
Jarle Mathisen
Marit Lindstad
Johann Normann (Skype)
Kato Kvitne (Skype)
Steinar Øksenholt (protokoll)

Meldt forfall:
Forfall:

Tommy Kristiansen
Martin Bjørnebekk (ungdoms.rep)
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Protokoller
a) Protokoll fra styremøte 1/14.
b) Protokoll fra forbundsstyremøte.
Vedtak:
Styret godkjente protokoll fra styremøte 1/14
Styreleder redegjorde for saker på siste forbundsstyremøte. Protollen var ikke klar og ettersendes
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Økonomi
a) Revidert regnskap 2013
Årsregnskap for 2013 for NLF og S/NLF var utsendt og forelå til møtet. For seksjonen gikk
2013 ut med et underskudd på 21.640 mot et budsjettert nullresultat.
b) Status april 2014
Status for april viser et regnskap hittil med underskudd i størrelsesorden 445.000. Dette er ca
80.000 bedre enn på samme tid i 2014.
c) Detaljbudsjett 2014 for Ole Reistad Senter
Seksjonsleder og daglig leder har utarbeidet et detaljbudsjett for driften av ORS med
utgangspunkt i resultatet for 2013 og budsjettmålet for 2014 som peker mot et overskudd på
365.000 kr. Budsjettet har for å oppnå denne målsetningen fokusert på både økte inntekter og
reduksjon av kostnader.
Vedtak:
Styret tok til orientering årsregnskapet for 2013 og status for april 2014.
Styret godkjente fremlagt forslag til detaljbudsjett for ORS i 2014. Dokumentet ettersendes
styremedlemmene.
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Pr og rekrutering
a. Medlemsutvikling:
Utviklingen i medlemsmassen er ikke nevneverdig endret og vi fortsetter i samme
trend. Styret er opptatt å få en tilbakemelding fra hver klubb og ønsker derfor å
komme i dialog med hver enkelt.
b. Lisenser og elevstatus:
Trenden følger i samme spor som medlemsutviklingen med en gradvis reduksjon
innenfor alle nivåer av lisenser.
c. Profileringsklær:
En ny kolleksjon og produktliste er utarbeidet og klar etter styrets siste
tilbakemeldinger. Tilbudet er klart for utsendelse og annonsering/publisering.

Vedtak:
Styret vedtok å gi styremedlemmene Moen og Normann ansvar for å utarbeide spørsmål samt
kontakte klubbene og tidligere medlemmer. Gruppen rapporterer status ved neste styremøte.

Sak 11/14

Hendelser og havarier
Det er rapportert i alt tre hendelser med materielle skader siden siste styremøte. To av
disse er omfattende og en mindre (sprekt hood).

Vedtak:
Styret tok saken til etterretning og overlater oppfølging i enkeltsaker til Sikkerhet og
Utdanningskomiteen i samarbeid med fagsjef.
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Seilflyfaglige saker
a. Status ATO / LAPL /konvertering:
Per nå er det mindre enn ett år til siste frist for innføring av de nye EASA-reglene og
sertifikater. Muligheten for delegasjon av myndighet er fortsatt i avklart, men har
prioritet sentralt i NLF. Seksjonen har vært i drøftelser med Segelflyget om mulig
samarbeid og utveksling, ett spor som synes interessant og fornuftig. Det videre
arbeidet frem mot innføringen vil kreve resursers og prioritet fra administrasjonen
både i NLF, men spesielt også i vår egen seksjon.
b. Luftsportsuka 2014:
Seksjonen har engasjert Egil Roland fra Nome Flyklubb som aktivitetskoordinator. Et
samarbeid med de lokale seilflyklubbene søkes for å dekke behovet for introturer. Det
vil også bli et veterantilbud i 2014. Planleggingen er i rute og godt ivaretatt nå.
c. Luftromsopplæring:
Fra luftromskomiteen er det signalisert et behov for opplæring av klubber og piloter.
Luftrommet rundt oss blir stadig mer komplisert samtidig som vi har fått flere fly med
transponder som nyttiggjør seg av dette for adgang til kontrollert luftrom. Det synes
også å være et behov for å ha et verktøy til å spre informasjon når det er endringer.
Hovedfokus både for opplæring og bedre informasjon er å unngå luftromskrenkelser
og hendelser hvor våre utøvere er involvert.

Vedtak:
Styreleder avklarer med administrasjon om behov for resurser og ansvarsfordeling i sak a).
Styret er meget tilfreds med forberedelsene til Luftsportsuka
Styret støtter utspillet fra luftromskomiteen med anser dette som et felles NLF-prosjekt som
omhandler alt flygende personell.
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Ole Reistad Senter
a. Skytefeltavtalen – Forsvaret i Østerdalen
Fagsjefen orienterte om forhandlingene som pågår etter at forsvaret har sagt opp
gjeldene avtale. Arbeidet har så langt ikke ført partene betydelig nærmere no ny
og revidert avtale. Etter planen skal det foreligge et utkast til ny avtale i juni med
påfølgende møtevirksomhet.
b. Nato-øvelse i september 2014
Øvelse Noble Ledger skal gjennomføres i Norge og Østerdalen fra 8.-28.
september. NLF/ORS forhandler med forsvaret om utleie til hollandske styrker.
Daglig leder redegjorde for prosessen så langt og de muligheter og begrensinger
som ligger i et slikt utleieforhold.
c. Inspeksjon fra LT 21/5
Tilsynet gjennomførte inspeksjon av Starmoen den 21/5 i forbindelse med
fornyelse av teknisk operativ godkjenning. Det ble funnet noen avvik, men alle
innenfor det akseptable og mulighet for å lukke disse innen gitte frister. –
d. Slepefly status:
LN-EIC har også i vinter vært oppgradert. Kroppen har fått ny duk og lakk. Flyet
fremstår nå mer eller mindre totalrenovert. LN-TAU blir sannsynlig vraket og lagt
ut som delefly etter skader påført ved hærverk i hangaren i vinter. LN-KCH vil
være tilgjengelig for slepeflypoolen også i 2014.
e. Tippemiddelsøknader:
Seksjonsleder og daglig leder analyser og jobber med omdefinering av innmeldte
tippemiddelsøknader. Det er nødvendig å prioritere andre tiltak enn det som per i
dag er omsøkt og forhåndsgodkjent. Administrasjonsbygg (tak, 2. etg) samt
sanitærfasiliteter synes æ måtte bli gitt prioritet nå.
Vedtak:
Styret er bekymret for fremgangen og prosessen i reforhandlingene av
skytefeldtavtalen, men har full tillitt til at dette håndteres på best mulig måte fra
sentral administrasjon i NLF. Avtalen er av svært stor betydning for Starmoen.
Styret ok til etterretning orienteringen om Noble Ledger, flyplassinspeksjon og status
for slepefly.
Styret anmoder om at det jobbes videre med spillemiddelprosjekter og at det
fremlegges mer detaljert plan og kalkyle for vedtak på kommende styremøte.
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Seilflykonferansen
Seilflykonferansen er terminfestet og booket til Klanten og Storefjell 3.-5. oktober
etter modell fra 2010 og 2012. Styret satte ned en arbeidskomite bestående av
Program: Arne, Mariann og Håvard
Koordinering hotell og flyging: Steinar
Vedtak:
Styret besluttet å kjøre seilflykonferansen etter suksessformel fra de to foregående
gjennomførte arrangementer og nedsatte arbeidsgruppen som beskrevet over.
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Eventuelt
S/NLFs ungdomsrepresentant skal delta som et aktivt medlem for seilflygerne i NLFs
ungdomsutvalg og i seksjonsstyre.
Vedtak:
S/NLF ønsker å få avklart om dagens representant ønsker å være aktive i de nevnte
fora og eventuelt erstatte denne med en ny person.

Møtet avsluttet ca kl 20:30
Neste styremøte avholdes 27. august kl 18:00 i NLFs lokaler, Møllergata 39
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