Styremøte i Seilflyseksjonen, 19. juni 2012
NLFs lokaler, Rådhusgata 5b - Oslo
Møte 5/12
Deltagere:

Jan Erik Kregnes
Ole Baartvedt
Tommy Kristiansen
Ida Mellesdal
Michael Koch (Skype fra sak 7)
Arne Wangsholm (Skype)
Steinar Øksenholt (referent)

Meldt forfall:
Møtet satt kl. 17:45.
Møtet ble ledet av styreleder Jan Erik Kregnes.
Sak 36/12

Protokoll.

Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 4/2012 ble gjennomgått.
Protokoll fra NLFs forbundsstyremøte 4. juni 2012 ble gjennomgått (aktuelle saker)
Årsberetning Seilflyseksjonen 2011 (bearbeidet av Arne Mathisen)
Vedtak:
Styret godkjente protokollene for møte 4/2012.
Sak 37/12

Økonomi

Styret ble forelagt revidert og periodisert budsjett for Seilflyseksjonen 2012. Budsjettet tar
utgangspunkt i det vedtatte rammebudsjettet for perioden fra Seksjonsmøte 2010. To
hovedforutsetninger har endret seg fra dette og gjelder pkt 1) Oppgradering Ole Reistad Senter og pkt
2) Prosjekt ATO / LAPL. Begge disse har sin forklaring i periodisering innenfor budsjettperioden hvor
kostnader er forskjøvet med ett år.

Vedtak:
Styret godkjente det reviderte og periodiserte budsjettet for 2012
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Sak 38/12

Hendelser og havarier.

3 nye hendelser er rapportert siden siste møte, nr 14 tom nr 16.
Møtet ble ellers avbrutt av utelandingshavari med Duo Discus LN-GDD.
Vedtak:
Styret tok informasjonen til etterretning og henviser til SUK å analysere dem nærmere
samt videreformidle nødvendig sikkerhetsinformasjon i rapportene og publisere disse
på weben.
Sak 39/12

Oppfølging av PR og Rekrutteringstiltak

Det vises her også til sak 8/12, 12/12, 21/12 og 30/12.
Rekruttering 2012: Det er nå gjennomført åpne dager i Os Aero Klubb og Gardermoen SFK i
samarbeid med seksjonen og Tore. Det er rapportert om veldig godt besøk og aktivitet ved dagen på
Os, mens dagen på Kjeller i hovedsak regnet vekk. Det skal allikevel understrekes at Gardermoen har
hatt en veldig god rekrutteringsuke på Kjeller i forkant av den annonserte dagen og i etterkant av
flystevne. S/NLF har mottatt annonsefaktura for arrangementet på Kjeller. Styret har fortsatt ikke
mottatt noen prosjektplan og budsjett for dette prosjektet.
Ungdomsrekruttering: Michael Koch var ikke tilgjengelig for rapport på dette tidspunktet i møtet.
Styret har ikke mottatt noen prosjektplan inkl budsjett for aktiviteter til dette prosjektet.
Medlemsutviklingen generelt: Nedgangen fortsetter og viser per utgangen av mai at vi ligger 73
individer lavere enn på samme tid i 2011.
Vedtak:
Styret oppfatter at både Os og Gardermoen har gjennomført vellykkede
rekrutteringsarrangementer i samarbeid med S/NLF, men at også andre klubber som
f.eks Nome FK/s har også gjort seg bemerket på eget initiativ.
Styre anmoder leder av PR og Rekrutteringskomiteen om å fremlegge sin prosjektplan
(nå rapport) for Rekruttering 2012 inkl budsjett (nå regnskap) innen utgangen av juli
2012.
Styre ber om en prosjektplan inkl budsjett før prosjekt ungdomsrekruttering
igangsettes. Prosjektet skal styres av mentor Michael Koch.
Sak 40/12 Seilflykonferanse 2012
Fra Tore Øvreeide forelå det et forslag til program som ble gjennomgått og diskutert på møtet.
Vedtak:
Øvreeide oppfordres til å jobbe videre ut fra fremlagt forslag til program slik at
detaljer konkretiseres og tidfestes med ansvarlige personer og foredragsholdere.
Styret besluttet å invitere Skylaunch UK Ltd. til foredrag og utstilling i messen
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Sak 41/12 Seilflyfaglige saker
a) Status LAPL/ATO: Det er nå sendt et brev fra NLF til SD hvor våre interesser og synspunkter
for fremtiden legges frem. Det er videre sendt en henvendelse fra fagsjef til LT angående
konvertering av våre flygebevis til LAPL/SPL som vi avventer svar på
b) Status CAMO: Det pågår en evaluering av dagens CAMO organisering. Driften er
resursskrevende både på personellsiden og økonomisk går den ikke i ballanse. Alternativ
organisering kan være en mulig fremtidig løsning.
c) Luftsportsuka 2012: Fra aktivitetsleder seil (Ida) rapporteres det at arrangementet har få
påmeldte generelt og virker lite interessant for seilflygere hva angår interesse i påmeldingen å
spore. Samkjørt program finnes per d.d ikke og hvilke aktiviteter de ulike seksjonene vil
gjennomføre er noe uklart foreløpig. For driften av Starmoen er arrangementet av betydelig
interesse både for 2012 og fremtiden.
d) Samarbeid med luftforsvaret: Det er signalisert interesse fra Luftforsvaret for å gjennomføre
en jentecamp på Starmoen høsten 2012. Det avventes en bestilling innen ferien som grunnlag
for den videre planlegging på Starmoen og hva angår seilflyaktivitet i selve campen.
e) Fritt Fall – innspillingen av med Jenny Skavland var meget vellykket i Lunde. Vi har fått
mange gode tilbakemeldinger fra produksjonsselskapet som takket både Nome Flyklubb,
Anders Håkensen og S/NLF for alle bidrag og hjelp til innspillingen. Programmet forventes
sendt i september på kanalen MAX, men repriser på TV Norge. Fagsjefen redegjorde kort for
hvilken innsats og bidrag S/NLF hadde bidratt med
Vedtak:
Styret tok orienteringen i punkt a) til e) til etterretning. Styret bemerker at både
Luftsportsuka, nytt samarbeid med Luftforsvaret og innspillingen av Fritt Fall er av
stor betydning for Seilfly-Norge.
Sak 42/12

Seilflysport vs. Nordic Gliding og Flynytt

Da samarbeidet med Segelflyget om samproduksjon av Seilflysport og Segelflygsport ikke fant sin
organisering og lot seg gjennomføre i høst, har ansvarlig redaktør fremforhandlet et samarbeid med
Flynytt for nr 3/2012. For 35.000 får vi produsert et ”prøvenummer” med seilflystoff i Flynytt.
Videre utgår nr 4/2012 som ordinært blad i 2012 som en følge av flere ting blant annet er økonomien i
bladet svekket hvor både annonseinntekter og medlemsbidrag er betydelig redusert.
Vedtak:
Seksjonsstyret vedtok å gjennomføre et prøvetrykk av Seilflysport nr 3/2012 som en
inkludert del av Flynytt. Seksjonsstyre besluttet videre og ikke utgi nr 4/2012.
Alternativene for utgivelse i 2013 utredes videre og vedtas innen utgangen av året.
Sak 43/12

Riksanlegg – Ole Reistad Senter

a) Kjøp av Barkaldhytta: Daglig leder ved Ole Reistad Senter har vært i dialog med Nils Barkald
om mulig overtagelse av hans hytte på Starmoen da denne nå vurderes solgt. Det er
fremforhandlet et tilbud om kjøp inklusiv, finansiering og tanker for oppgraderinger av
spesielt bad og VVS.
b) Hyttebygging: Med kjøp av Barkaldhytta er deler av behovet for ytterligere bygging dekket.
Fortsatt er det styrets ønske å kunne tilby et overnattingsalternativ tilpasset for våre piloter
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med behov for tilpasninger. Videre synes det å være en hvis interesse for hyttebygging av
private og/eller klubber.
c) Webcamera og værstasjonen på ORS har i sesongen 2012 fremstått med noe dårlig kvalitet.
Det er bestilt et nytt webcamera. Værstasjonens plassering og rekkevidde for tråløs
kommunikasjon er en utfordring. (orienteringssak)
Vedtak:
Styret vedtok enstemmig å kjøpe Barkaldhytta og fremmer vedtaket opp til NLFs
presidentskap for godkjenning. Styret er positive til oppgradering av hytta, men ønsker
fremlagt en kalkyle/tilbud for arbeidet før dette vedtas gjennomført.
Prosjektet for bygging av en handikaphytte opprettholdes, mens tidsplanen forskyves.
Styret ønsker å få utredet om private/klubber ønsker å bygge hytte og at dette
forankres i en utbyggingsplan med fordeling av tomter og helhetlig byggeplan.
Sak 44/12

Bemanning ved Ole Reistad Senter

Guri og Espen Aarhus har akseptert fremlagt tilbud og ansettelseskontrakt. Paret har ytret ønsker om å
leie ”Barkaldhytta” som sitt hjem i den første tiden på Starmoen og Elverum.
Vedtak:
Styret er meget tilfreds med ansettelsen og ser frem til samarbeidet med Guri og
Espen Aarhus.
Sak 45/12

Eventuelt

45/12a Utviklingen av de ”nye” websidene synes å ha stoppet. Opprinnelig var prosjektet delt i to
faser og per d.d er kun deler av fase 1 ferdigstilt. S/NLF har spilt inn en kravspesifikasjon i starten ut
fra våre behov. Prioriterte enkeltellementer i vårt behov er i dekket og spesielt gjelder dette et
funksjonelt diskusjonsforum og påmeldingsverktøy.
Vedtak:
Styret ved leder sender en henvendelse til Generalsekretær med våre anmerkninger og
behov for webløsninger i nær fremtid.
Møtet hevet kl. 21:05.

Neste styremøte er tirsdag 4. september 2012 kl. 1700 ved NLFs lokaler.
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