Styremøte i Seilflyseksjonen 14. oktober 2021
Digitalt møte på Zoom
Møte 06/21
Møtet begynte kl 19:00.
Deltagere:

Rebecca Hansen (møteleder)
André Ebert
Sondre Bjørø
Johan Heggelund
Steinar Øksenholt (protokoll)
Martin Bjørnebekk (forfall)

Sak 40/21

Godkjenning av protokoll 04/21 og 05/21

Protokoll 04/21 og 05/21 var utsendt på forhånd
Vedtak:
Protokollen for styremøte 04/21 og 05/21 ble godkjent

Sak 41/21

Åpent brev fra Hallingdal Flyklubb

Hallingdal Flyklubb har i e-post av 11. oktober 2021 oversendt et åpent brev til
seilflyseksjonens styre og seksjonsmøte 2021 vedrørende sak 8 – fastsettelse av kontingent
for 2022 og 2023. Administrasjonen ble også kontaktet per telefon og informert om det som
ville komme. I etterkant er det også utvekslet ytterligere detaljer i saken på forespørsler fra
innsender.
Konklusjonen i brevet er:
Forslaget bør trekkes, subsidiært nedstemmes av delegatene på årsmøtet og Luftsportsting.
Seksjonen bør fortsette med adskilt og spesifisert kontingent og «bladavgift» på lik linje med
de andre seksjonene i NLF.
Seilflystyret tok en grundig diskusjon på saken som innsendt sett opp mot styrets forslag til
seksjonsmøte. Fristen for saker til seksjonsmøte er formeldt utløpt slik at Hallingdal Flyklubb
formelt må løfte sitt syns opp på seksjonsmøte.
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Vedtak:
S/NLFs styre anser klubbengasjement som viktig både i forkant og under
seksjonsmøte. Seksjonsleder vil derfor kontakte klubbdelegaten til innsender og
orientere om styrets behandling av brevet og avklare utsendelse til delegater.
Styret ønsker på seksjonsmøte at både styrets og Hallingdal FKs forslag blir
fremlagt og belyst for delegaten.

Sak 42/21

Forslag fra Fornebu Flyklubb

Fornebu Flyklubb (tidligere Oslo Seilflyklubb) har i e-post til administrasjonen og
seksjonsleder den 7. oktober foreslått følgende:
For sportens fremtid er det vår mening at økt rekruttering er det klart viktigste. Med den
medlemsutviklingen vi opplever burde alt annet være underordnet. Derfor bør PR og
rekruttering styrkes, blant annet gjennom et eget utvalg med klubbrepresentanter fra de
klubber som må antas å ha mest å bidra med til sportens nedslagsfelt (der det bor mange)
inkluderes. Helst bør vi også søke ekstern PR kompetanse da vi åpenbart har et stort
forbedringspotensial på feltet. Vi tror det er viktig å jobbe systematisk fra sentralt hold med å
sikre best mulig kjennskap til kortreiste og relevante tilbud til flyinteresserte i alle aldre.
Særlig er dette viktig for regionen stor-Oslo hvor det er langt til seilflyflyplasser og vi knapt
opplever rekruttering til sporten - til tross for at en femtedel av landets befolkning bor i
regionen.
På denne bakgrunn foreslår styret i Fornebu Flyklubb følgende: PR og rekruttering får et
eget utvalg der også Fornebu Flyklubb representeres. Styret i Fornebu Flyklubb håper dette
forslaget kan diskuteres i SNLF snarlig slik at det kan foreslås for og forhåpentlig vedtas i de
rette fora asap. Kanskje det kan fremmes allerede til diskusjon på seksjonsmøtet. Vi stiller
gjerne som aktiv bidragsyter til diskusjoner rundt dette feltet på møtet.
Styret diskuterte det innsendte forslaget fra Fornebu Flyklubb og foreslo at temaet kunne
løftes til en diskusjon med innledning allerede ved gjennomføringen av seksjonsmøte
kommende helg. Elementer i forslaget er nær beslektet også med saken som er innsendt fra Os
Aero Klubb (Sak 7). Styret opplever også at forslaget er mer tverrseksjonelt innenfor NLF
slik at flere seksjoner kan ha interesse av saksfeltet. Videre vil det være opp til det nye styre å
ta dette videre etter seksjonsmøte og diskusjonen
Vedtak:
S/NLFs styre anser også i denne saken klubbengasjement som viktig både i
forkant og under seksjonsmøte. Styret foreslår at innspillet presenteres av
innsender som innledning til en diskusjon på temaet PR og Rekruttering
umiddelbart etter at seksjonsmøte er avsluttet. Administrasjon kontakter
innsender og avklarer dette.
Kommentar sak 41/21 og 42/21:
Styret applauderer at klubbene kommer med forslag, men oppfordrer klubbene
til å involvere seksjonen tidlig og spille inn sine tanker slik at styret kan få god
tid til å behandle og se på saken
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Styret avsluttet styremøte med å reflektere over samarbeidet og resultatene i den perioden
som ligger bak oss i styrearbeidet. Som det siste formelle styremøte før nytt styre velges på
seksjonsmøte, takket seksjonsleder for et fruktbart og godt samarbeid. Styrets medlemmer var
skjønt enige om at de verdier som var nedfelt fra første konstituerende møte hadde
gjennomsyret arbeidet, prosessene og samarbeidet i styret. Styret har også samarbeidet godt
med administrasjonen.
Møte avsluttet kl 20:40
Neste møte:
Seksjonsmøte 16. oktober kl 10:00 på Gardermoen
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