Styremøte i Seilflyseksjonen 30. september 2015
Skypemøte
Møte 7/15
Møtet begynte kl 18:00
Deltagere:
Arne Wangsholm (møteleder)
Tom Arne Melbostad
Jon Vedum
Jarle Mathisen
Johann Normann
Håvard Gangsås
Marit Lindstad (protokoll)
Steinar Øksenholt
Meldte forfall: Ingeborg Aske Langhelle, Kato Kvitne
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Godkjenning av referat fra siste møte og tidligere møter

Arbeidsdokumentene er bearbeidet og overført til et annet oppsett (protokoll).
Vedtak:
Protokollene gjennomgås og legges fram for godkjenning på strategisamlingen 31/101/11-2015.
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Status/oppdatering fra styremøte NLF

Arne W orienterte kort etter siste forbundsstyremøtet med hovedvekt på følgende saker av
betydning for S/NLF.





Forbundsstyre vedtok at de vil akseptere Samferdselsdepartementet (SD) sitt forslag
om at NLF skal påta seg myndighetsoppgaver for ballong og seilfly. Administrasjonen
skal utarbeide et overslag på hva etablering og drift vil omfatte til neste styremøte.
NLF er positive til et nytt sikkerhetsfokusert samarbeid med Luftfartstilsynet (PAL-II)
Nye retningslinjer for styreoppnevnte komiteer. Sitter for 24mnd med virkning fra 1.
januar 2016.
Luftsportsuka 2016 er besluttet lagt til Starmoen 15.-19. juni
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Avslutningsvis i denne saken diskuterte seksjonsstyret kriterier for utdeling av
Kongepokal. En av to Kongepokaler ble ikke delt ut i 2015 pga for få deltagere
(seilfly). NLF vil se på tildelingskriterier for å unngå retur av pokaler i fremtiden.
Seksjonsstyre mente at den bør deles ut som avslutning på mesterskap og ikke ½ år
etterpå. Vi må sørge for å ha nok deltagere det året Kongepokal kan settes opp.
Vedtak:
Styret tar informasjonen til etterretning.
Seksjonsleder kontakter 2. visepresident Mariann Moen, som jobber med forslag til
nye tildelingskriterier for Kongepokaler i NLF og orienter om S/NLFs syn.
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Status/oppdatering fra seksjonen

Det har vært avholdt 2 jentesamlinger for Luftforsvaret på ORS i høst, og Forsvaret
har gitt gode tilbakemeldinger vedr. arrangementene. Samlingene har gitt 45 jenter
mulighet til å lære mer om flyving og jentene har deltatt på introduksjonsturer med
seilfly. De har også vært med i Forsvarets helikopter og Saab skolefly. Om denne
introduksjonshelgen bidrar til rekruttering til luftsport gjenstår å se. Vi bør vurdere å
tilby egne jentekurs (sentrale grunnkurs) påfølgende år til jenter som deltok.
Oppsummering etter NGM 2015 i Danmark ble gitt. EGU-orientering med tanke på
forenklinger var interessant og gir premisser for fremtidig arbeid.
Nordisk seilflydag har gitt rekruttering i nabolandene og noe vi bør vurdere å ta opp
igjen her hos oss. Pris og utgivelse av Nordisk Gliding Magazine ble diskutert.
Sentral aktivitet på Frya er gjennomført.
Sesongavslutning på ORS 17/10-15. Flott initiativ fra Marlies!
Norske redningshunder gjester ORS siste helga i oktober som siste arrangement i år.
Antall slep ser ut til å bli noe høyere enn i 2014.
Vedtak:
Styret tar informasjonen til etterretning.
Styret vil vurdere å sette opp et eget grunnkurs for jenter i 2016 som et tilbud til
deltakerne på jentecampene.
Styret ønsker mer aktivt å benytte Nordic Gliding day i 2016

Sak 43/15

Ferdigstille første utkast/høringsutkast til terminliste for 2016
(og 2017 hvis mulig)

Arbeidsutkast til terminliste 2016 var sendt ut på forhånd. Det er mange faste arrangement, og
lista viser en blanding av det som skjer på ORS og på andre plasser. Fjellflyging, O-kurs,
seilflykonferanse, familieuke, Norges Cup og åpen dag EFK er noe av det som skal tidfestes
og settes inn på lista. Satsing på juniorene, krever også planlegging av finansieringen.
Videre ble det kommentert at Nordic Juniors 2016 må arrangeres i «trygge» omgivelser.
Vedtak:
Oppdatert terminliste behandles og vedtas på strategisamlingen.
Arbeidsutkast til terminlisten legges ut til kommentarer på nettsidene i uke 40
2

Steinar sender e-post til våre nordiske venner om alternative plasser for Nordic
Juniors 2016.
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Klargjøring til strategisamling 31/10 – 1/11-15 på ORS

Fredag: Styremøte
Lørdag: Strategi, pause med vinsjing, strategi
Søndag: Strategi fram til lunsj.
Disse temaene forberedes:
1. PR og rekruttering:
2. Beholde medlemmer:
3. Bærekraftig økonomi:
4. Anlegg – rikssenter:

Tom Arne, Marit
Johann, Jon
Håvard, Arne, Steinar
Håvard, Arne, Steinar

Jarle undersøker og lager innspill på «Hvordan få flere klubber til å bruke ORS».
Arne inviterer aktuelle personer fra komitéene.
Vedtak:
Et forberedende Skypemøte gjennomføres mandag 26. oktober.
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Seilflykonferansen 2016

Vi kan begynne å tenke på innhold og omfang av konferansen. Temaene og opplegget må
være inspirerende og attraktivt for medlemmene. F.eks. «Beholde medlemmer».
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Eventuelt

Håvard orienterte om den fatale ulykken ved Bjorli. Han fortalte fra dagen da Mayday ble
meldt og hørt på flyradioen forløp de påfølgende dagene, den enorme leteaksjon og henting
av omkommet person og flyvrak ned fra fjellet.
Det er samling og orientering for NTNUF i morgen. EFKS har ikke bestemt tidspunkt ennå.

Møtet avsluttet kl 20:00.
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