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Styremøte i Seilflyseksjonen 7. mars 2017 
Skypemøte 

Møte 02/17 
 

Møtet begynte kl 18:00. 

 

Deltagere: Arne Wangsholm (møteleder)     

Jon Vedum  

Jarle Mathisen 

Martin Bjørnebekk, 

Marit Lindstad (protokoll) 

Steinar Øksenholt 

 

Meldte forfall: Tom Arne Melbostad, Johann Normann og Håvard Gangsås 

 

 

Sak 09/17 Godkjenning av referat fra siste møte 

 

Protokollen fra møte 01/17 i januar var utsendt. 

  

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

Sak 10/17 Info fra seksjonen 

 

Administrasjonen v/Steinar Øksenholt orienterte: 

 Elverum kommune har gitt forhåndsgodkjenning til renovering av 

garderobebygget ved ORS. Entreprenøren, Våler Bygg, er godt i gang med 

arbeidet, som skal være ferdig til påske. 

 Svedanor kurs på Våga har 9 deltagere. Kurset disponerer 3-4 fly. Isen er per 

d.d. ca 60 tykk med et tynt snølag på. EIC er leid inn som primært slepefly. 

 Det har pågått intens jobbing med revisjon av seilflyhåndboka, v/ Svein 

Larssen. Resulatet skal legges fram på fagmøtet 2. april. 

 Det pågår også en revisjon av instruktørhåndboka som Johan Normann 

arbeider med. Det vurderes hvilke innspill etter erfaringer på I-kurset som skal 

med. Det redegjøres også her for endringer under fagmøtet 2. april. 

http://www.nlf.no/
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 De fleste klubbene har sendt inn søknad om skoletillatelser. Fagsjegen 

saksbehandler og sender ut nye tillatelser innen 31. mars 

 1. termin på forsikringen skal normalt sendes ut. 

 Aktiviteten på Oppdal og Hokksund er så vidt i gang. Isbane klargjøres på 

Vågå og Fagernes. 

 Steinar orienterte fra EGU-kongressen. Organisasjonen driftes på en bra måte, 

god økonomi og har tilslutning fra de fleste europeiske seilflyorganisasjonen. 

- Ny seilflyorganisasjon bygges opp i Tyskland. 

- I løpet av kongressen rapporteres det på flere fagområder (luftrom, 

teknisk, operativt, FCL) og medlemmene oppdateres på status i utvikling 

på regelverksiden. 

- Dato for innføring av det nye regelverket (FCL) er flytende. April 2018 

blir veldig sannsynlig ikke gjeldende, men ny dato er ikke fastsatt 

 Lars Rune Bjørnevik har deltatt på IGC-møte. 

 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

Sak 11/17 Budsjett for neste tingperiode (2017-2019) 

 

Det er gjort noen små endringer i budsjettet som ble framlagt på forrige møte. 

I 2017 styres det mot et overskudd på kr 100.000,-.  

Det skal settes opp underliggende budsjett for driften av ORS. Det styres her mot et 

overskudd på kr 500.000,- i drift og et årlig forbruk på 300.000 til oppgradering og 

vedlikehold 

 

Vedtak: 

Budsjettet godkjennes som fremlagt og forelegges seksjonsmøte. 

 

Sak 12/17 Gjennomgang av utviklingsplanen for neste periode 

 

Seilflyseksjonens utviklings- og handlingsplan 2017 – 2019 ble gjennomgått på forrige møte 

og besluttede endringer er nå tatt inn i planen. 

Mandatene vil være det komiteene skal jobbe etter. 

 

Vedtak: 

Planen for kommende periode godkjennes og fremlegges seksjonsmøte  

 

Sak 13/17 Valgkomite foreslås av styret 

 

Forslag på medlemmer i ny valgkomite ble diskutert. 

 

Vedtak: 

Forslag på valgkomite bestående av Ole Marskar (leder), Marit Lindstad og 

Jon Vedum, legges fram på seksjonsmøtet. 
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Sak 14/17 Status klargjøring til luftsportstinget 

 

Seksjonsmøtet skal velge 5 representanter til Tinget. Det har tidligere blitt praktisert at noen 

fra det nye styret i seilflyseksjonen velges. Evt kan noen fra det gamle styret, eller andre 

velges. 

 

Vedtak: 

Deltagelse velges når vi vet hvem som er tilstede og har anledning til å delta. 

 

 

 

 

Møtet avsluttet: kl 18:45. 

 

Neste møter: 

1. og 2. april 2017 Seksjonsmøter, TING og fagmøter 

 


