Styremøte i Seilflyseksjonen 6. mars 2019
Skype
Møte 01/19
Møtet begynte kl 18:00.
Deltagere:

Arne Wangsholm (møteleder)
Rebecca Hansen
Dörthe Jäschke,
Jarle Mathisen
Sondre Bjørø
Steinar Øksenholt (protokoll)
Meldte forfall: Lars Thorenfeldt (vara)
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Godkjenning av protokoll 06/18 og årsrapport 2018

Protokoll 06/18 var utsendt på forhånd
Årsrapporten 2018 ble behandlet per e-post utsendt 24. januar 2019
Vedtak:
Protokollen for styremøte 06/18 ble godkjent
Oppfølgingssaker innen neste møte 45/18 ansv Rebecca og 46/18 ansv Steinar
Årsrapporten ble godkjent som e-postsak 28. januar 2018.
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Informasjon fra hovedstyre

Det er ikke avhold styremøte i Lufsportstyre
Vedtak:
Styret tok orienteringssaker til etterretning.
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Info fra seksjonen

Administrasjonen orienterte om status på følgende områder:

Norges Luftsportforbund
Møllergata 39, 0179 Oslo, Tlf.: +47 23 01 04 50, post@nlf.no www.nlf.no
Bankgiro 5002 05 01577, Foretaksnr: 974 953552 MVA

Fly Trygt 3: Vi har nå gjennomført Fly Trygt 3 i Trondheim, Hokksund, Starmoen og Oslo.
Det har vært godt fremmøte på alle gjennomføringer og ca 130 piloter har nå avlagt eksamen i
MYB og FCL. RTL-kurset på Starmoen hadde ca 15 deltakere. Før sommeren avslutter vi
med seminarer i Fjellregionen (Valdres), Vestlandet (Bergen), Sørlandet (Notodden) og NordNorge (Salangen). Programmet settes opp under Luftsportsuka og med en
oppsamlingsweekend på Starmoen til høsten.
Teknisk samling: Ble slått sammen med motorfly og arrangert på Gardermoen. Ca 25
seilflygere deltok og dette er på nivå med tidligere år og arrangementer på ORS (unntatt 2017
hvor det var 30 deltakere).
IK-1/Skolesjefsamlingen: Invitasjonen er ute for en tradisjonell samling på Starmoen 22.-24.
mars. Administrasjonen og leder SU er ansvarlig for gjennomføringen. Aktuelle
gjesteforeleser er invitert.
Internasjonale møter: EGU møte er avholdt i Budapest. Steinar deltok som delegat og gav en
kort rapport. Møtet ble avrundingen på ett 15 års arbeidet med nye regler for sertifikater og
utdanning. IGC møte gjennomføres kommende helg og Lars Rune reiser som norsk delegat.
Flyparken: Det er utført årlig ettersyn på alle seksjonens fly. Espen har hatt ansvaret for EIC
som er tilbake fra Aeromech og står som back-up for Vågå. Steinar og Tor Erik har jobbet på
GRA med Espen som ansvarlig teknikker. Flyet er klart for Vågå. EFK/s har hatt ansvaret for
GBZ og flyet er klart for Vågå
Vedtak:
Styret tok orienteringssaker til etterretning.
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Foreløpig regnskap 2018

Sluttført og revidert regnskap for 2018 var utsendt til møte. Steinar redegjorde for de ulike
postene, avvik fra budsjett og resultatet som viser et underskudd på 58.000.
Vedtak:
Foreløpig regnskap ble godkjent av styret og fremlegges for endelig
behandling på seksjonsmøte og Luftsportinget i 6. april 2019.
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Seksjonskontingenter og avgifter

Arbeidsutvalget har foreslått følgeåndene endringer til seksjonskontingenter og avgifter
Kattegori
Senior
Junior (20-25)
Ungdom (13-19)
Barn (0-12)
Familie
Pensjonister
Spesial/tandem
Støtte

2019
370
185
40
0
245
245
40
40

2020-2021
420
210
100
50
280
280
100
100

2

Barnemedlemskap vil etter 8. april 2020 kunne være aktive seilflymedlemmer da det åpnes
for ingen nedre aldersgrense for elever.
Utvalget foreslår ingen endring i bladavgiften for Nordic Gliding (kr 375), men det ligger da
til grunn at vedtak om digital utgivelse fra 2020 blir vedtatt.
Vedtak:
Arbeidsutvalgets forslag til endring av seksjonskontingenter og avgifter ble
godkjent og fremlegges for vedtak på seksjonsmøte 6. april 2019.
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Budsjett 2019-2021

Arbeidsutvalget har jobbet med budsjett for neste tingperiode, 2019-2021, og sendt dette ut
som saksunderlag til møte. Arbeidsutvalget presenterte forslag og de forutsetninger som
ligger i det. Aktiviteter og tiltak som ligger til grunn er forankret i utviklings og
handlingsplanen for samme periode. Budsjettforslaget sikter mot et overskudd på 80.000 i
2019, og 300.000 for både 2020 og 2021. Overskuddet vil gå til nedbetaling av gjeld og hvor
gjeldsgraden øker ved vedtak om rehabilitering av ORS internat. Prosjektet konkretiseres nå i
et tilbud fra Våler Bygg AS.
Vedtak:
Budsjettet som fremlagt av arbeidsutvalget ble godkjent av styret og
fremlegges for vedtak på seksjonsmøte 6. april 2019
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Utviklings og handlingsplan for 2019-2021

Utviklings og handlingsplanen for perioden 2019-2021 er bearbeidet etter strategisamlingen.
Planen har behov for en kvalitetssjekk og korrektur før utsendelse som sak til seksjonsmøte 6.
april.
Vedtak:
Rebecca gjennomfører en kvalitetssjekk av Utviklings og handlingsplanen for
2019-2021 slik at den er klar som saksunderlag til seksjonsmøte
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Forslag til ny valgkomite

Sittende seksjonsstyre skal legge frem forslag til nye valgkomite ved valget på seksjonsmøte
6. april 2019
Vedtak:
Arbeidsutvalget gis mandat til å ta frem et forslag på ny valgkomite bestående
av leder og to medlemmer.
Møte avsluttet kl 20:00
Neste møte:
5. april – Sola
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