Styremøte i Seilflyseksjonen 21. mars 2018
Skype
Møte 02/18
Møtet begynte kl 20:00.
Deltagere:

Arne Wangsholm (møteleder)
Rebecca Hansen
Jarle Mathisen
Sondre Bjørø
Lars Thorenfeldt (vara)
Steinar Øksenholt (protokoll)
Meldte forfall: Dörthe Jäschke,
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Godkjenning av protokoll 01/18

Protokoll 01/18 var utsendt på forhånd
Vedtak:
Protokollen for styremøte 01/18 ble godkjent
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Informasjon fra hovedstyre

Seksjonsleder redegjorde kort fra følgende saker fra siste møte i hovedstyre: Ekstraordinært
idrettsting, utviklingen i nytt medlemssystem, antidoping samt godkjenning av mandater for
anleggskomite og flyteknisk komite
Vedtak:
Styret tok orienteringssaker til etterretning.
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Info fra seksjonen

Administrasjonen orienterte om status på følgende områder:

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

Luftsportsuka: Vår organisator/stab for seilflyaktiviteter over flere har anmodet om avløsning.
Aktivitetsrapport 2017: Rapporteringen var ikke avsluttet ved siste styremøte. Ved avsluttet
rapportering per 31. januar var aktiviteten sist år på 5850 timer og 6400 starter noe som er en
markert nedgang fra 2016.
Skoletillatelser og Operativ leder: Nye skoletillatelser utstedes i disse dager. I samme runde
følger vi opp klubbene på etablering og innmelding av operativ leder. Dette ser ut til å løse
seg for alle våre klubber med få unntak innen 1. april.
Gjennomførte sentrale aktiviteter:
- Teknisk samling ble fulltegnet med 30 deltakere. Mange nye fjes både fra klubbene,
men også flere private. Veldig positiv samling på alle måter og godt gjennomført av
vår tekniske komite.
- Svedanor Vågå fikk 9 deltakere. Bra gjennomført kurs, men det var lite vind og
bølger. Isen var god og antall deltakere på Wavcampen igjen økende.
- Seminar Operativ Leder samlet 11 deltakere fra klubbene. Deltakerne var fornøyde og
hadde godt utbytte av kurset. Siste tilsvarende kurs var i 2004.
Kommende aktiviteter:
- IK-2 kurset har per d.d 3 påmeldte og vi kan forvente ca 5-10 stk. Kursinstruktører er
Inger Pedersen og fagsjefen
- Juniorsmalingen har åpnet for påmelding og vi håper å se mellom 25-30 deltakere.
Juniorutvalget planlegger og gjennomfører samlingen i samarbeid med fagsjef og
vertskap på ORS.

Vedtak:
Arbeidsutvalget fikk i oppgave å forespørre samt utpeke ny seilflykoordinator
(stab) til Luftsportsuka. Styret tok øvrige orienteringssaker til etterretning.
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Regnskap 2017 og budsjett 2018

Regnskapet for 2017 lander med et overskudd på kr 169.373kr og da ca 70.000 bedre enn
budsjett. Rammebudsjett for 2018 er vedtatt og legges til grunn for driften i 2018 uten
endringer
Vedtak:
Styret godkjente regnskapet som formelt behandles på neste seksjonsmøte og
Luftsportsting. Fagsjefen periodiserer og aktiverer budsjettet for 2018 innen
frister fastsatt av NLF sentraladministrasjon
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Årsrapport 2017

Styret har behandlet og godkjent årsrapport 2017 som e-postsak ved utsendelse 22. februar.
Vedtak:
Årsrapport 2017 ble godkjent
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ORS anleggs og utviklingskomite

Styret hadde tidligere besluttet å bemanne et utvalg for å jobbe med anleggsutvikling ved Ole
Reistad Senter. Styret har også ønsket at brukerne i større grad skulle være representert ved
Elverum FK og Gardermoen Seilflyklubb. Styret ved nestleder har også utarbeidet et mandat
som oversendes det nye utvalget innen konstitueringsmøtet. Fokusområder for utvalget bør
begrense til 2-3 områder fra starten av. Styret og administrasjonen ønsker selv å holde i saken
knyttet til revisjon av avtaler etc i dialog med NLFs sentraladministrasjon.
Vedtak:
Utvalg for ORS anleggsutvikling bemannes med daglig leder ORS
(utvalgsleder) og Bernt Smedal (EFK) og Lars Rune Bjørnevik (GSFK)
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Seilflykonferansen

Arbeidsutvalget har forespurt personer til å utgjøre planleggingskomite for årest konferanse.
Utvalget består av Avdelingsleder fra administrasjon, Rebecca Hansen fra styret, Ole
Baartvedt fra Hallingdal FK og Ståle Lien (internasjonal kontakt utsyr etc)
Vedtak:
Administrasjonen sender ut e-post til utvalget før påske for oppstart av
planleggingsarbeidet med fokus på program.
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Forslag fra SU om «NIF-artikler» til Seilflyhåndboken

SU ved leder Svein Larssen hadde utarbeidet to nye artikler i 400-serien som tar for seg NIF
relaterte pålegg og fokusområder. Artikkel 420 «Seksuell trakassering og overgrep» og
artikkel 430 «Rent idrettslag» var utsendt som saksunderlag.
Vedtak:
Styret vurderte det kun positivt å innarbeide disse to artiklene i
Seilflyhåndboken ved neste revisjon.
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Invitasjon fra Elverum Flyklubb angående ny hangar

S/NLFs styre har mottatt invitasjon fra Elverum Flyklubb om å ta del i prosjektering og
bygging av en ny hangar.
Styret er opptatt av utvikling på Starmoen og legge til rette for utvikling på området. Det er et
stort behov for å rydde opp i regulering, men også utvikle planprosesser for lokal utvikling av
f.eks fellesbygg, hytter og hangarer for fremtiden. I dette arbeidet er det etablert en ny
anleggskomite bestående av Steinar Øksenholt (leder), Bernt Smedal og Lars Rune Bjørnevik.
Gruppen har nylig fått sitt mandat fra styret og forventer en oppstart i begynnelsen på mai.
Prosjektet hører etter styrets vurdering naturlig til i EFK hvor ORS/NLF vil være en
samarbeidene aktør og premissgiver for utvikling innenfor festeområde på lik linje med
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modellprosjektene som er i gang. I dette da også å være ansvarlig søker på spillemidler for
prosjekter innenfor festeområde når vi kommer så langt.
Når det gjelder ønsket plassering og størrelse på hangar er det slik at EFKs klubbområdet er
definert til 60*60m i området hvor dere nå er. I mange sammenhenger har nok arealet blitt
mer hensiktsmessig tolket, avsatt og brukt enn strengt forhold til oppgitte mål og begrensinger
– altså praktisk tilpasning. Etter hvert ser vi nok at både ønske og praksis for EFKs
arealbehov trenger en grenseoppgang hva angår areal til klubbformål. Det er naturlig å
inkludere dette som en av faktorene som må avklares i dette prosjektet når vi ser investeringer
og permant etablering i denne størrelse. Videre er det også slik at bygget plassert som ønsket
vil falle utenfor dagens reguleringsgrens på lik linje med flere hangar i østre randsone mot
Starmovegen. Steinar har tatt et initiativ ovenfor Elverum Kommune for om mulig å rydde
opp i dette.
Vedtak:
Styret ser ikke behov for at ORS daglige leder skal være noe aktivt medlem i en
plangruppe for EFK-hangar slik invitasjonen fra klubben invitere til. Bygging av
hangar og byggelokale er per i dag heller ikke prioriterte satsningsområder for
ORS/NLF.
Møtet avsluttet: kl 20:10
Neste møter:
30. mai 2018, Skype
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