Styremøte i Seilflyseksjonen, 10. mai 2011
NLFs lokaler, Oslo
Møte 4/11
Deltagere:

Jan Erik Kregnes
Ida Mellesdal
Ole Baartvedt
Tommy Kristiansen
Michael Koch
John Eirik Laupsa
Steinar Øksenholt (referent)
Arne Wangsholm deltok pr. Skype

Med på skype:
Meldt forfall:
Møtet satt kl. 1730.

Møtet ble ledet av styreleder Jan Erik Kregnes. Arne Wangsholm ble koplet opp via Skype og deltok
på hele møtet via dette medium. Saksliste ble kommentert, supplert og godkjent.

Sak 28/11

Protokoll.

Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 3/2011 ble gjennomgått. Enkelte av sakene ble kommentert
og flere var også på dagens agenda for oppfølging. Protokollen for Seksjonsmøtet forelå også til møtet
ferdig signert
Vedtak:
Styret godkjente protokollen uten anmerkninger.

Sak 29/11

Hendelser og havarier.

Seilflyfagsjefen meldte om at det nå hadde kommet inn totalt åtte rapporter så langt i 2011. Nr 8-2011
var ny siden siste møte. Et styremedlem mente å kjenne til ytterligere en hendelse som burde vært
rapportert fra påsken

Vedtak:
Fagsjefens rapport ble tatt til etterretning og han følger opp manglende rapport fra
påsken.
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Sak 30/11

Seilflyfaglige saker.

Status ATO / LAPL.

EASA har nå publisert Opinion 3/2011 for AR/OR. Fagsjefen inngår i
en EGU arbeidsgruppe som analyserer dokumentet. Etter en
gjennomgang kan også NLFs ATO-prosjekt komme et stykke videre.
Et antall motorflyklubber vil nå prøve ut OPSCOM som tiltenkes en
rolle som NLFs Safety Management Systemet. Det er aktuelt å prøve
verktøyet også for Starmoen Flyplass.

Status CAMO

NLF CAMO har nå 27 godkjente seilflyprogrammer. 7 programmer
(rev 14) er til behandling hos LT nå. Rev 15 planlegges innlevert
innen uke 22 og rev 16 er planlagt til høsten. Forsinkelser hos LT ut
fra tidligere erfaring med behandlingstid av revisjoner/programmer
har medført at flere flyeiere nå står på bakken og venter.
Camodatabasen fungerer godt for seilfly nå.
LT skal ha tilsyn med NLF-CAMO den 31/5.

Fast Track utdannelse

Under Seilflykonferansen var utdanningstiden et sentralt element for å
gjøre seilflygingen mer forutsigbar, raskere progresjon og flygingen
billigere. Fast Track utdannelse med motorglider i starten er innført i
Danmark og Nederland med suksess. Bør ikke S/NLF ta dette inn og
første omgang på I-kurset?

Vedtak:
Styret tok fagsjefen orientering om ATO/LAPLs og Baartvedts orientering om CAMO
til etterretning. Vdr. innspill fra Wansgsholm om Fast Track utdannelse anmodes
fagsjefen og SUK å konsekvensutrede mulighetene for innføre hele/delere innen
oppstarten av neste instruktørkull (2012).

Sak 31/11

Økonomi

Avdelingsleder og fagsjef redegjorde for økonomisk status per 30. april 2011 og for tilskudd og midler
tilført seksjonen fra NIF. Statusen per 30. april er ikke komplett grunnet standard forsinkleser i de år
det er Seksjonsmøter og Ting. Tilskuddene fra NIF (grunn-, gren- og aktivitetstilskudd) viser at S/NLF
vil få redusert sin andel med ca 10.000 kr fra 211.000 til 201.000. Seksjonen har levert en godt
begrunnet søknad om aktivitetsmidler for ungdom og fått tildelt 156.000 til definerte formål og
aktiviteter for 2011. Seksjonen har også fått tilført Post 2 (hcp) og Post 3 (barn, ungdom og bredde)
som benyttes til utdanning, kurs og aktiviteter.

Vedtak:
Til styremøte i juni skal det foreligge en ajourført økonomis oversikt per 31. mai.
Medlemsreduksjonen har innvikning på NIF-tilskuddene og dette er bekymringsfullt.
Styret er meget tilfreds med de søknader, tildelinger og igjen den aktivitets som
genereres med utgangspunkt barne- og ungdomsmidler.
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Sak 32/11

Medlemsutvikling

Til møte forelå status per 30. april som viser 1050 medlemskap, som utgjør minus 35 sammenliknet
med samme tidspunkt i 2010.
Vedtak:
Seksjonen har flere spennende prosjekt på gang i regi av både PR og
Rekrutteringskomiteen, men også andre resurspersoner og miljøer. Klubbesøk,
film/TV-innslag og Nordisk seilflydag. Styret venter også spent på lanseringen av de
nye websidene. Til neste styremøte anmodes PR og REK og fremlegge en plan for sine
klubb-besøk og planer.

Sak 33/11

Riksanelgg – Ole Reistad Senter

Daglig leder redegjorde for pågående og nye prosjekter samt aktiviteter som er nært forestående.
Status pågående prosjekter:
Nye prosjekter:

Nytt bensinanlegg med 2 tanker a 12.000 liter nærmer seg ferdigstilt
De første tanker og skritt er tatt for følgende 3 prosjekter 1) Utvidelse
av banen mot nord for vinsjaktivitet (EFK), 2) Nye hangar
(verksted/vedlikehold) og 3) Klubbhytte (hcp). Den 18/5 er det tatt
initiativ til et møte med ressurs og premissgivere hvor blant annet
Hedmark Fylkeskommune, Elverum Kommune og Elverum
Kommuneskoger er invitert for å drøfte fremtidige planer.
Status oppgardering / vedlikeh: Det er etablert en prosjektgruppe med Hans Christian Gunneng
(leder), Nils Skinnarland, Tom Erik Hole som resurspersoner. Gunnar
Øxseth tilknyttes på drift og gress.
Elverumsturneringen
Gjennomføres fra 10.-12. juni 2011som et samarbeid mellom Elverum
Fotball, ORS og EFK med omfang som for 2010.
Vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning. Prosjektgruppen for oppgradering og
vedlikehold vil fremlegge en total anleggsanalyse med prioriterte tiltak før dette
arbeidet vil igangsettes høsten 2011. De nye prosjektene skal bearbeides og utredes
videre før vedtak om igangsetting fattes.

Sak 34/11

Komiteer og utvalg

Saken kom opp som oppfølging etter behandling på styremøte 3/2011 hvor ledere av de ulike
komiteene skulle forespørres.
Vedtak:
Fagsjefen tilskriver nå de aktuelle komiteledere om at de er innsatt og at de anmodes
om å konstituere sine komiteer så snart som mulig. En liste over komiteens
medlemmer oversendes Avdelingsleder så snart komiteen er konstituert.

Side 3 av 5

Sak 35/11
Styremøte i Norges Luftsportforbund
Seksjonsledere redegjorde for saker behandlet på Forbundsstyremøte dagen før (referat forelå ikke).
Vedtak:
Styret tok leders orientering om saker fra Forbundsstyremøte til etterretning.
Det nye forbundsstyre har et ønske om å ha større nærhet til hva som foregår i
seksjonen hva angår aktivitet og hva som er dagsaktuelt og opptar seksjonen.
Forbundsstyre ønsker en kort rapport onsdagen før sine styremøter. S/NLF vil følge
opp dette etter beste evne.

Sak 36/11

Personellsituasjonen.

På Ole Reistad Senter er det utlyst to midlertidige stillinger hvor det har vært gjennomført intervjuer
og ansettelser av personell for 1) Renhold, vertskap og enkelt vedlikehold og 2) Assisterende
senterleder og ansvarlig slepeflyger.
I administrasjonen overføres nå John Eirik Laupsa til en sentral posisjon i Norges Luftsportforbund og
løftes formelt ut av Seilflyseksjonen. Arbeidsutvalget er i dialog med seksjonens fagsjef, Steinar
Øksenholt, for omorganisering av formelle lederposisjoner og ansvarsoppgaver. De aktuelle posisjoner
som må bemannes er Avdelingsleder, Fagsjef og Daglig leder Ole Reistad Senter.
”Den norske seilflyskolen” er etablert og ca 10 instruktører har per d.d meldt seg. OAK har fått tilført
en ressurs som var villig til å avhjelpe ved deres regionale sommerkurs. Denne etableringen kan også
være et mønster for seilflyteknikkertjenester hvor behovet synes å være stort.

Vedtak:
Styret er tilfreds med den prosess og bemanning som har kommet på plass ved
midlertidige ansettelser på Ole Reistad Senter. Formelle omplasseringer og avtaler
for seksjonens ansatte søkes etablert innen 1. juni 2011.
Baartvedt og Kristiansen utarbeidet noen retningslinjer for seilflyteknikertjenester
etter mønster fra ”Den norske seilflyskole”
Sak 37/11

Eventuelt.

37/11 a)

Møteplan: Forslag til møteplan forelå fra administrasjonen
Vedtak:
Seksjonsstyret vedtok følgende møteplan.
Møte 5/2011 – tirsdag 14. jun kl 17:00, Ole Reistad Senter
Møte 6/2011 – tirsdag 23. august kl 17:00, NLFs lokaler R5
Møte 7/2011 – tirsdag 11. oktober kl 17:00, NLFs lokaler R5
Møte 8/2011 – strategiseminar 12.-13. november kl 10:00, Ole Reistad Senter
Møte 9/2011 – tirsdag 13. desember kl 17:00, NLFs lokaler R5
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37/11 b)

Styrets arbeids- og møteform
Det ble ytret ønske om at sakslisten utarbeides tidligere og så langt som mulig
etterfølges av bearbeide saksunderlag.
Vedtak:
Seksjonsstyret vedtok at styret innkalles til styremøte med en ukes varsel (tirsdagen i
uken førl. Med innkallingen følger en foreløpig agenda og de dokumenter som på dette
tidspunkt er klare. Styrets medlemmer kan spille inn bearbeidede saker innen fredag kl
12:00 til administrasjonen som samme dag distribuerer en bearbeidet saksliste inkl
nye saksdokumenter.

Møtet hevet kl. 2145.
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