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Styremøte i Seilflyseksjonen, 11. desember 2012 
NLFs lokaler, Rådhusgata - Oslo 
Møte 8/12 
 
 
Deltagere: Jan Erik Kregnes 

Michael Koch 
Ida Mellesdal 
Arne Wangsholm (Skype) 
Steinar Øksenholt(referent) 
Tobias Veland, Ungdomsutvalget (sak 64/12) 
Linda Christine Lilleng, Ungdomsutvalget (sak 64/12) 

Meldt forfall: 
 

Tommy Kristiansen 
 

 
Møtet satt kl. 17:25. 
 
Møtet ble ledet av styreleder Jan Erik Kregnes.  
 
Sak 63/12  Protokoll.  
 
Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 7/2012 ble gjennomgått 
Protokoll fra Forbundsstyremøte 10. november ble gjennomgått og saker fra Forbundsstyremøte 10. 
desember referert (protokoll forelå ikke) 

 

Vedtak: 

Styret godkjente protokollene fra møte 7/2012 

 
Sak 64/12  Ungdomsutvalget 
 
NLFs ungdomsutvalg ønsker å forbedre og fornye seg ut fra at en vurdering om at dagens struktur og 
forankring i NLF-systemet ikke er optimal. Ungdomsutvalget har derfor ønsket å informere samt 
invitere seksjonsstyrene til å definere en ny norm for hvordan Ungdomsutvalget skal jobbe og fungere 
mest hensiktsmessig. Tobias Veland innledet med en presentasjon om ungdomsutvalget. Linda 
Christine Lilleng fulgte opp med konkrete spørsmål til seksjonsstyret: 
 

1) Mål og strategier: I seksjonens strategiplan er ungdomsarbeidet ikke definert godt nok. Ny 
plan er under utarbeidelse hvor dette skal tas med. 

2) Ungdoms aktiviteter i S/NLF: Seksjonen har i flere år benyttet og aktivt tatt del av 
aktivitetsrelaterte ungdomsmidler fra NIF. Disse midlene er benyttet til samlinger, kurs, 
aktivitetsstøtte og konkurranserelatert støtte og aktiviteter. 

3) Ungdomsarbeidet generelt: S/NLF ønsker å involvere ungdom og være positiv til 
ungdomsaktivitet. Ungdommen slipper også til på ulike arenaer inkl. sentrale møter etc med 
sitt syn. Ungdomsrepresentant i PR og Rekrutteringsgruppen med uttalt støtte fra styret til 
definerte ungdomsprosjekter. 
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4) Seksjonens ungdomsrepresentant: Seksjonens ungdomsrepresentant er ikke direkte linket til 
seksjonsstyret og oppfattes å stå relativt fritt. Uten link til styret er påvirkningen og 
aktualisering av ungdomssaker i styret liten. 

 

Vedtak: 

Seksjonsstyret støtter Ungdomsutvalget i at forankringen til NLF-systemet bør bli 
bedre. Et steg på veien bør være å trekke representantene inn i seksjonsstyrene. 
S/NLF ønsker å opprettholde og forsterke sin satsning på ungdomsaktiviteter gjennom 
definerte prosjekter. 
 

Sak 65/12  Økonomi.  
 

a) Regnskap per november 2012 forelå til møtet. For S/NLF er resultatet nå et underskudd på kr 
840.000 mot et budsjettert årsunderskudd på kr 955.000. Mot årsavslutning vil det foregå 
betydelig utfakturering, avregninger og internbelastning som vil sette sitt preg på resultatet. 
Det synes allerede nå klart at det er et vist overforbruk på ORS i forbindelse med 
oppgradering og vedlikehold hvor spesielt nytt bensinanlegg og vann/kloakk til vertskapshytta 
er tilkommet. 

b) Gjennom høsten er drift og eierforholdene for slepeflyene tilknyttet ORS slepeordning 
evaluert. Våre slepeflyklubber har vært invitert til prosessen da det er nødvendig med endring 
både i eierstruktur og drift/vedlikehold. Ut fra den prosessen som har vært ført ledet dette frem 
til at S/NLF bør vurdere å kjøpe sitt eget slepefly for å sikre driften på ORS primært. Samtidig 
er det dannet et grunnlag for at de to store klubbene på Starmoen, Elverum og Gardermoen, 
sammen danner ett andelslag også med private investorer, rundt ett annet slepefly. Disse 
slepeflyene vil primært utgjøre ORS slepeordning fra og med 2013. 

c) For kommende Seksjonsmøte i april vil budsjettarbeide starte opp nå i desember. Det settes 
ned et arbeidsutvalg i styret som jobber videre med budsjettene for 2013, 14 og 15. 

d) Det var innkommet søknad til Seilflymateriellfondet fra Gardermoen Seilflyklubb, kjøp av 
brukt 2-seter høyverdig seilfly, og fra Elverum FK/s, kjøp av brukt en-seters seilfly. 

 
Vedtak: 

a) Økonomirapporten ble tatt til etterretning. 
b) Styret vedtok med 3 av 4 stemmer å forhandle med nåværende eiere om kjøp av 
Piper Pawnee LN-EIC. 
c) Styret nedsatte en budsjettkomite bestående av Steinar Øksenholt, Jan Erik Kregnes 
og Michael Koch. 
d) Styret innvilget lån til både Gardermoen Seilflyklubb (300.000) og Elverum 
Flyklubb (150.000). 

 
Sak 66/12  Hendelser og havarier 

Det er ikke innrapportert nye hendelser siden siste møte. Listen på weben er ajourført, men det er 
nå ca ett års etterslep på publiserte rapporter. 

Vedtak: 

Seksjonsstyre er ikke tilfreds med etterslepet på behandling og rapportskriving. 
Fagsjefen sammen med SUK anmodes om å prioritere behandlingen og publisering 
snarest.  
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Sak 67/12  Oppfølging av PR og Rekrutteringstiltak 
 
Det forelå ikke som anmodet rapport fra PR og Rekrutteringskomite. 
 

Vedtak: 

Styret utsatte behandlingen til neste styremøte. Seksjonsleder tar kontakt med 
komiteleder for å avstemme styrets forventninger til rapportering og videre fremdrift. 

 
 
Sak 67/12  Seilflyfaglige saker    
 

a) Status LAPL/ATO: Fagsjefen i motor og seilflyseksjonen har vært på studietur til BGA for å 
ta del i ders arbeid med å etablere en ATO for ca 80 seilflyklubber. 

b) Status CAMO: Det jobbes med å tilby ukontrollert tilknytning parallelt til dagens kontrollerte 
til NLF CAMO fra 2013. Videre er det forventet en positiv prisutvikling spesielt for ordinære 
seilfly uten motor. 

c) Seilflyforsikringene har vært ute på anbud i forbindelse med utløp av 5-års avtalen med Inter 
Hannover. I november har vi forhandlet med de ulike tilbyderne samt sett på justering og 
modernisering av ordningen. 

d) Luftrom: Det er gjennomført koordineringsmøte med LT og Forsvaret (lokalt og J3Luft) for 
aktiviteter i NLF regi for 2013. I møtet avholdt i Bodø og i regi av LT ble det klart at den 
største konflikten også i 2013 vil knytte seg til aktiviteter i Østerdalen generelt og siste halvdel 
av juni måned spesielt. Store øvelser med både jagerfly og fallskjermhopping er planlagt da. 
Videre antyder Forsvaret at det er tatt aksjoner for å si opp avtalen som ble etablert ved 
etableringen av Regionfelt Østlandet. 

e) Terminlisten 2013: administrasjonen har utarbeidet et forslag til terminliste som også er 
forankret i UKK hva angår konkurranseaktiviteter. 

 
Vedtak: 

a) og b) Styret tok rapporten til etterretning 
  c) Styret vedtok å tegne nye forsikringsavtale med Inter Hannover 

d) Styret ser med bekymring på utviklingen på Rena med tiltakende militær aktivitet på 
bakken og i luften samt deres varsel om å si opp gjeldene avtale. 
e) Terminlista 2013 ble godkjent som fremlagt. 
 

Sak 68/12  Seilflysport vs. Nordic Gliding og Flynytt 
 
Styret er konkret forelagt tilbud både fra Flynytt og Jens Trabolt (Nordic Gliding) om å bli 
publikasjonen Seilflyseksjonen utgir til sine medlemmer fra og med 2013. Begge tilbudene fremstår 
som fullverdige erstatninger, men hvor Flynytt dekker et bredere spekter av Luftsport og flyging. 
Nordic Gliding er presentert som et rent nordisk seilflyblad, hvor både Danmark og Sverige nå har gitt 
sin fulle støtte til prosjektet. Prismessig ligger begge alternativene høyere i pris per medlem enn hva 
dagens bladavgift i seksjonen er vedtatt til (150 kr). Nordic Gliding er tilbudt for 245 DKK for fire 
nummer i 2013 og 299 for seks nummer fra 2014 med 82 sider. Flynytt har i sitt skriftelige tilbud 
forlangt 200 kr for 12 sider i fire av seks nummer. Begge bladene vil også kreve at seksjonen finner 
frem til en assisterende redaktør som samler inn stoff og holder kontakten mot ansvarlig redaktør.  
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Vedtak: 

Seksjonsstyre vedtok med 4 mot 1 stemme og gå til sluttforhandlinger med Nordic 
Gliding i et samarbeid med Danmark (DSvU) og Sverige (Segelflyget). 
 
 
 

Sak 69/12  Riksanlegg – Ole Reistad Senter 
 
Ved senteret tar nå vertskapet ut sin velfortjente og utsatte ferie. I vertskapshytta er det nå lagt inn 
vann og kloakk i henhold til vedtak tidligere i høst. 
Ved ferdigstillelsen av bensinanlegget fremkom det at det ikke kunne fremlegges dokumentasjon på 
godkjent rørtype for bensin fra rørlegger. Dette arbeidet må derfor gjøres på nytt før anlegget kan 
godkjennes og settes i drift. 
 
 

Vedtak: 

Orienteringene ble tatt til etterretning 
 

Sak 70/12  Møtekalender 2013 
 
Styremøte 1/2013 og strategisamling 18.-19. januar, Oslo 
Budsjettkonferanse 22. januar, Oslo (Steinar, Jan Erik og Michael) 
Styremøte 2/2013 13. februar, Oslo 
Styremøte 3/2013 må gjennomføres i uke 11. Tid og sted avklares ved møte 1/2013. 
Møteplan for nytt styre utarbeides etter Seksjonsmøte 6. april 
 
 

Vedtak: 

Møteplanen frem til Seksjonsmøte ble vedtatt som foreslått. 
 

 
Møtet hevet kl. 21:00. 
 
 

Neste styremøte er fredag 18. januar med påfølgende strategisamling 
lørdag 19. januar. Sted NLFs lokaler i Oslo.   


