
 

                     

                
        

 

 

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 

Styremøte i Seilflyseksjonen 3. november 2018 
Ole Reistad Senter, Starmoen 

Møte 06/18 
 

Møtet begynte kl 09:00. 

 

Deltagere: Arne Wangsholm (møteleder)     

Dörthe Jäschke,  

Jarle Mathisen 

Sondre Bjørø  

Steinar Øksenholt (protokoll) 

 

Meldte forfall: Rebecca Hansen og Lars Thorenfeldt (vara) 

 

 

Sak 39/18 Godkjenning av protokoll 05/18 

 

Protokoll 05/18 var utsendt på forhånd 

 

Vedtak: 

Protokollen for styremøte 05/18 ble godkjent 

 

Sak 40/18 Informasjon fra hovedstyre 

 

Det er ikke avholdt møte i Luftsportsstyre siden forrige møte i Seilflystyre. Neste møte i 

Luftsportsstyre er strategisamlingen 23.-24. november. Seksjonsleder deltar her. 

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringssaker til etterretning.  

 

 

Sak 41/18  Info fra seksjonen 

 

Administrasjonen orienterte om status på følgende områder: 

 

Hendelser og havarier: DFK hadde havari med LS4 LN-GCM 23. september. Ingen 

personskader, men dog relativt omfattende materielle skader. NLF har fått i oppgave av SHT 
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å utrede luftfartsulykken. Det er etablert en granskingskommisjon som ledes av Svein Larssen 

og et innledende møte er avholdt hos SHT. Mye av datainnsamlingen og intervju med pilot er 

gjennomført. 

Virksomhetstilsyn: Seksjonen har denne høsten kommet i gang med virksomhetstilsyn slik 

siste utgave av SHB definerer. Første tilsyn ble gjennomført hos Nome Flyklubb i slutten på 

september. Gauldal SFK og NTNU Flyklubb har hatt tilsyn i oktober. Erfaringen med tilsyn 

er så langt god og at det er nyttig for både seksjon og klubben slik vi vurderer det nå. 

Jarle kunne orientere styret om at Sandefjord SFK hadde fått tilsyn fra idrettskretsen ved 

deres årsmøte. 

Medlemmer og lisenser: Det jobbes fortsatt med å finne pålitelige og sammenlignbare tall for 

medlemssituasjonen etter overgang fra Melwin til Min Idrett. Styret oppfattet situasjonen som 

noe uoversiktlig og vanskelig. Seksjonsleder har vært i kontakt NLF sentraladministrasjon for 

å bedre forståelsen av tallunderlaget. Tilsynelatende har S/NLF en reduksjon på mellom 10-

15%, noe som er markert høyere enn foregående år. 

Fly Trygt 3: Under Seilflykonferansen hadde vi konverteringskurs med innhold fra MYB og 

FCL utarbeidet av Santiago Amengual. Fagsjefen foreslo at dette programmet videreføres 

som regionmøter (8-10 stk) i 2019 som Fly Trygt 3. Vi søker samtidig Inter Hannover om 

støtte til gjennomføring slik de har gitt tilsagn om. 

Ole Reistad Senter: Det ble arrangert sesongavslutning 27.-28. oktober med god deltakelse fra 

alle grupper og klubber med base på Starmoen og fra vår naboklubb på Hamar. I antall slep 

ender vi ut med en liten oppgang på 35 slep fra 2017 til totalt 1533 i 2018. 

Det er mindre booking for kommende vintersesongen enn i 2017. Samarbeidet med 

Veksthuset har per dd ikke tilført oss tilsvarende som sist vinter.  

Reguleringsendringen utarbeidet av Plan 1 er oversendt kommunen og er nå ute på høring. 

Høringsfristen er satt til uke 48. 

Anleggskomiten har i oktober møttes. Prosjektgruppen har jobbet videre vedlikeholdsplan, 

taksering av internat og vurdering av asfaltbanen. Byggeteknisk vurdering tilsier at dagens 

bygg har en god verdi å videreføre med oppgraderinger. Gruppen vil jobbe videre med begge 

de to sistnevnte prosjektene frem mot årsskifte og oppstart av budsjettarbeidet for 2019-2021 

Flyparken: Seksjonens flypark er i drift. ASK-21 LN-GRA har siden oktober vært leid ut til 

Hallingdal FK/s for skoling etter salg av deres skolefly. LN-GBZ er pakket for vinteren og 

satt inn hos Elverum som også har vedlikeholdsansvaret. Pawnee LN-EIC er det plan for å 

jobbe litt med på Starmoen før den går til årlig ettersyn på Aeromech i februar. 

 

Gjennomførte sentrale aktiviteter:  

- Seilflykonferansen – ble gjennomført med ca 65 deltakere + familiemedlemmer som 

planlagt. Programmet oppfattes å være godt mottatt og gjennomføringen gikk etter planen. 

- O-kurssamlingen – avlyst da det ikke er instruktørkandidater oppmeldt. Dette betyr 

samtidig at I-kurs 2019 også kanselleres av samme årsak. 

 

Kommende aktiviteter: 

- Forhandlingsmøte med Inter Hannover 8. november 

- Arbeidsmøte for SU 23.-25. november 

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringssaker til etterretning og anmodet fagsjefen om å sette 

opp et turnéprogram for gjennomføring av Fly Trygt 3 i 2019. 
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Sak 42/18  Økonomi 

 

Styret ble orientert om økonomisk status per utgangen av september ved en gjennomgang 

med forklaring fra prosjekt til prosjekt. Generell status er at vi ligger etter budsjett, men hvor 

forklaringen hovedsakelig ligger i periodisering av inntekter. Det er blant annet ikke ført 

inntekter i Q3 for medlemskap, lisenser og bladavgift ihht til NLFs rutine. 2. termin 

seilflyforsikringer er også ført inne i oktober dette året.  

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning, men anmoder administrasjonen følge 

opp at NLFs rutiner for overføring av medlemsinntekter følges sentralt. 

 

 

Sak 43/18  Seilflymateriellfondet 

 

Nome FK har søkt om nedbetaling av sitt lån på DG500 LN-GCB 

Seksjonen har ikke mottatt andre søknader. Rentesatsen er per d.d. 4% 

 

Vedtak: 

Styret innvilget søknaden og Nome Flyklubb vil få innløst sitt lån ved ordinær 

fakturering av Seilflymateriellfondet i november. 

 

Sak 44/18  Terminlisten 2019 

 

Administrasjonen presenterte utkast til terminlisten for 2019. Vi har mottatt innspill fra våre 

sentrale komitéer (SU, KU og TU). Det er fortsatt enkelte arrangementer som ikke er plassert. 

I tillegg vet vi nå at det ikke blir I-kurs i 2019. Vi avventer også en avgjørelse fra 

Luftsportsyre på tidspunkt og plassering av Luftsportsuka 2019. 

Vedtak: 

Administrasjonen jobber videre med terminlisten og presenterer denne for 

vedtak på styremøte 12/12-18. 

 

Sak 45/18  Medlemssituasjonen, status og tiltak. 

 

Se også sak 41/18 Medlemmer og lisenser. 

Den generelle situasjonen er at seksjonen i 2018 synes å øke frafallet av medlemmer og at 

økningen kan tilknyttes overgangen fra Melwin til Min Idrett. Ut fra lister vi har mottatt fra 

NLF sentral fordeler dette seg på alle klubber. Seksjonsleder har jobbet med tallene og 

forståelsen av tallgrunnlaget vi mottar. Han har også utarbeidet et utkast og forslag til en 

medlemsundersøkelse som styret diskuterte gjennomføringen av. Seksjonsleder foreslår også 

etablering av breddeutvalg som kan fokusere på å beholde medlemmer. 

 

Vedtak: 

Seilflystyret besluttet å opprette et breddeutvalg og ta frem et mandat for dette. 

Det utarbeides også en medlemsundersøkelse hvor de som ikke fornyer 

lisensen settes i fokus. Rebecca utarbeider denne undersøkelsen for utsendelse 

fra administrasjonen. 
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Sak 46/18  Medlems- og klubbtilbud på Ole Reistad Senter - Starmoen 

 

Styret ønsker at seilflyaktiviteten ved senteret skal styrkes og igjen øke i aktivitet. Et av 

tiltakene i denne sammenheng er å markedsføre tydeligere hva som er tilgjengelig for 

medlemmer og klubber. 

 

Vedtak: 

Senterleder anmodes om å markedsføre tydeligere hvilke tilbud som er for 

ordinære medlemmer og klubber som ikke har fast base på Starmoen innen 

sesongoppstart 2019. 

 

Sak 47/18  Møteplan 

 

Frem mot Seksjonsmøte i april er det flere frister som avgjør og legger premissene for 

møtevirksomheten til Seilflystyret de kommende måneder. Seksjonsleder foreslo derfor 

følgende møteplan frem til Seksjonsmøte: Onsdag 12/12, onsdag 23/1, onsdag 13/3 og evt 

formøte fredag 5 april om kvelden før Seksjonsmøte lørdag 6 april på Sola ved Stavanger. 

Vedtak: 

Møteplanen ble vedtatt som foreslått. 

 

Sak 48/18  Strategiplan - strategiarbeid 

 

Resten av tiden lørdag og frem til lunsj søndag ble benyttet til å revidere og diskutere 

strategiplanen for 2019-2021. Første utkast ble ferdig og umiddelbart sendt ut til 

styremedlemmene. Seksjonsleder fulgt opp med følgende kommentar: 

Hvert styremedlem skal foreslå 3 områder vi bør prioritere og så ser vi på det på styremøte i 

desember. 

Når prioriteringer er på plass og dokumentet er kommet i versjon 2 kan vi utarbeide en 

handlingsplan som vi kan styre etter.   

 

Vedtak: 

Hvert styremedlem skal foreslå og oversende seksjonsleder 3 områder vi bør 

prioritere i planutkastet som forberedelser til videre arbeid med planen i møtet 

12/12-18. 

 

Styremøtet avsluttet: kl 12:00, Strategisamlingen avsluttet søndag 4/11 kl 13:00 
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Neste møte: 

12. desember - Skype 

 


