Styremøte i Seilflyseksjonen 4. november 2017
Ole Reistad Senter, Elverum
Møte 07/17
Møtet begynte kl 09:00.
Deltagere:

Arne Wangsholm (møteleder)
Rebecca Hansen
Dörthe Jäschke
Sondre Bjørø
Steinar Øksenholt (protokoll)
Meldte forfall: Jarle Mathisen, Lars Thorenfeldt (vara)

Sak 41/17

Godkjenning av protokoll 06/17

Protokoll 06/17 var utsendt på forhånd
Vedtak:
Protokollen for styremøte 06/17 ble godkjent
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Info fra seksjonen

Administrasjonen orienterte om status på følgende områder:
Havarier og hendelser: Listen på weben er oppdatert med de siste hendelsene. En, muligens to
nye hendelser siden siste styremøte, men ingen materielle skader.
Aktivitet: Ved utgangen av oktober er den aktive sesongen for mange av klubbene slutt. Vi er
til veis ende på terminlisten med aktiviteter og har startet planleggingen for 2018.
Sesongavslutningen på ORS siste helgen ble vellykket. Ellers liten aktivitet på ORS i oktober
og etter utflukten til Frya. Fagsjefen vil delta på NTNUs sesongavslutning på Oppdal 24.-26.
november.
Svedanor møte: Steinar og John Eirik deltok på Svedanormøte i København 2. november.
Sesongen 2017 ble kommentert av nasjonale representanter og evaluert i felleskap. Det ble
diskutert tiltak for å bedre markedsføringen og løfte deltakerantallet på flere av kursene. Av
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konkrete tiltak ble det besluttet å etablere Svedanor på FB samt utarbeide lettere og mer
moderne websider. Terminlisten for kursene i 2018 ble lagt.
ORS: Ved ORS avsluttet vi sesongen med 1497 slep. Som kommenterte under aktivitet er det
vært lite seilflyaktivitet i oktober. Senteret har allikevel hatt godt belegg ved ekstern utleie. Et
samarbeid med Veksthuset AS (rekrutteringsfirma) gir oss et godt utleiegrunnlag for
kommende vintermåneder på både hytter og rom. Marlies jobber også med å starte opp
eksterne aktiviteter og utleie på lavsesongen. Vi er spent på hva dette kan gi av resultat ved
ORS.
Medlemskap: Ingen større endringer i den generelle situasjonen. Fagsjefen hadde utarbeidet
en klubboversikt som viser at flere klubber er i god vekst, men også at noen sliter både med å
opprettholde antall medlemmer og aktivitet.
Økonomi: Resultatet ved utgangen av september er på nivå med rapportene fra
halvårsresultatet og rapporten gitt for august og er om lag 1,2 millioner minus. Fagsjefen
redegjorde for dette resultatet og hvor avvikene ligger. Hovedposten ligger i oppgradering av
sanitærbygget hvor kostnaden er ca. 750.000. Dette er et prosjekt som både utlyser
spillemidler, mva refusjon og som i sin tur vil aktiveres. På inntektssiden jobbes det nå med å
fakturaer kurs og arrangementer i sentral regi samt nullstille kundekontoer ved ORS. Det er
fortsatt realistisk å nå et mindre overskudd i 2017.
Luftrom: Vi har avgitt rapport til LT for bruk av fareområder (høydeflyging) i 2017. Det er
også søkt for nye uke i 2018 i tillegg til at det legges opp til en ordinær koordinering med
Avinor og Luftforsvaret den 5. desember.
Forsikringer: Nåværende forsikringsavtale med Inter Hannover løper ut 31. desember. I
oktober er det avholdt innledende møter for nye avtale med selskapene Inter Hannover, Risk
Point og Berkely. Vi forventer tilbud fra alle tre til vurdering i november. Målsetningen er å
ha en ferdig avtale for nye 5 år innen 1. desember.
Hederstegn: Fagsjefen vil delta på utdeling av seksjonshederstegn i Nome Flyklubb den 18.
november.
Vedtak:
Styret tok orienteringen til etterretning.
.
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Status økonomi og prognose for 2018

Resultatet ved utgangen av september er på nivå med rapportene for første halvår og
rapporten avgitt for august på om lag 1,2 millioner minus (underskudd). Altså ingen
vesentlige endringer i måneden juli-september. Fagsjefen redegjorde for dette resultatet som
foreligger per d.d og hvor avvikene ligger sett opp mot budsjett og prognosen frem til
årsavslutning.
Hovedposten ligger i oppgradering av sanitærbygget hvor kostnaden er ca. 750.000. Dette er
et prosjekt som både utlyser spillemidler, mva refusjon og som i sin tur vil aktiveres. Vi ligger
også ute med noen utlegg for Inter Hannover i skadesak fra 2017, ca 180.000, som vil
fakturers og inntektsføres i november. På inntektssiden jobbes det nå med å fakturaer kurs og
arrangementer i sentral regi samt nullstille kundekontoer ved ORS.
Det er fortsatt realistisk å nå et mindre overskudd i 2017, men marginen er mindre enn
budsjettert.
Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning
Neste rapport avgis ved styremøte i desember
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Terminlisten 2018

Styret har siden september jobbet med utkastet til neste års aktiviteterskalender. Et utkast ble
presentert for medlemmene på FB-siden «Norske Seilflygere» ca 14 dager i forkant av dette
styremøte. Det er kommet noen kommentarer, hovedsakelig på plassering av NM/NMjr.
Styret diskuterte de innspillene som er kommet og valgte ut fra en totalvurdering av ulike
kriterier å la NM bli liggende som foreslått. Juniorsamlingen ble flyttet til tidligere i april
Vedtak:
Terminlisten 2018 ble vedtatt.
Plasseringen av NM acro og arrangør utsettes til neste styremøte

Møtet avsluttet: Styret avhold samme helg og i forlengelsen av styremøte sin strategisamling
med avslutning til lunsj søndag 5. november.
Neste møter:
13. desember, Skype
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