Styremøte i Seilflyseksjonen, 11. oktober 2011
NLFs lokaler, Rådhusgata 5, Oslo
Møte 7/11
Deltagere:

Jan Erik Kregnes
Ida Mellesdal
Ole Baartvedt
Tommy Kristiansen
Michael Koch
Arne Wangsholm (via Skype)
John Eirik Laupsa (observatør)
Steinar Øksenholt (referent)

Meldt forfall:
Møtet satt kl. 1735.
Møtet ble ledet av styreleder Jan Erik Kregnes. Arne Wangsholm deltok på hele møte via Skype og
John Eirik Laupsa deltok som observatør (seniorkonsulent NLF)
Saklisten ble godkjent som fremlagt
Sak 56/11

Protokoll.

Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 6/2011 ble gjennomgått.
Vedtak:
Styret godkjente protokollen uten anmerkninger.
Sak 57/11

Økonomi.

Til møte forelå økonomisk status per 31.08.2011 som viser at seksjonen styrer mot budsjett.
S/NLF vil nå signalisere til forbundsstyret at vi periodiserer kostnader for vedlikeholdsprosjektene i
2011 over til 2012. Dette skyldes at prosjektene først vil ha oppstart nå i november-desember med
sluttføring i mars 2012. I oversikten fremkommer det negativ inntekt på resultatsenter 13091 Egne
seilfly som skyldes en feilføring i regnskapet som vil bli rettet opp.

Vedtak:
Økonomirapport av 31. august 2011 ble godkjent av styret som fremlagt.
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Sak 58/11

Medlemsutvikling.

Til møte forelå statistikken for utgangen av september, dvs 30.09.2011. Denne viser en reel
nedgang på 42 medlemmer og 56 medlemskap.
PR og Rekrutteringskomiteen ved leder la også fram status. Siden forrige styremøte har vi hatt
innslag med Lygren på NRK. Komiteleder har også deltatt på et møte ved Alver Hotell med tema
”Idrettshall og seilflyplass på Erstadfjellet”. Det har også vært møte i prosjektgruppen for
”Seilflypiloten” hvor det foreløpig ikke er blitt gjennomslag for ideen. Det er ikke gjennomført
klubb-besøk i regi av komiteen så langt.
Som oppfølging til sak 49/11 vil Wangsholm utarbeide en analysematrise for bruk på egen klubb.
Tanken er at styrerepresentantene kan bruke analysen på egen klubb for å gi bedre bilde/inntrykk til
videre diskusjon og tiltak.
Vedtak:
Den negative medlemsutviklingen har styret største fokus. Med utgangspunkt i en
analysematrise skall styremedlemmene ta fatt i egen klubb og analysere denne.
Wangsholm fremlegger matrisen til neste styremøte i tillegg til at
avdelingssjef/fagsjef tar ut aktuell statistikk fra Melwin på klubbnivå som
grunnlagsmateriale.
Sak 59/11

Personellsituasjonen i S/NLF.

I hht arbeidsavtalen inngått med Avdelings-, fagsjef og Daglig leder ORS skulle det innen
utgangen av august gjøres en evaluering av arbeidsbelastningen knyttet til å ha en person i tre
omfattende funksjoner. Seksjonsleder og to medlemmer av styret gjennomførte en samtale med den
ansatte den 31. august 2011. Samtalen avdekket i hovedtrekk at driften av Ole Reistad Senter må
styrkes med fast personell. Dette om målsetningen om nåværende drift eller vekst skal
gjennomføres.
Vedtak:
Styret ønsker å være offensiv med tanke på driften og utvikling av Ole Reistad
Senter ved å ansette personell i en stilling på inntil 100% for å dekke de
arbeidsoppgaver og ressurser som defineres i en nærmere definert
stillingsbeskrivelse med bred utlysningshorisont (Norge, Sverige, Danmark,
Nederland og Tyskland). Stillingsbeskrivelse utarbeides i Q4 2011.
Sak 60/11

Hendelser og havarier.

Fagsjefen redegjorde kort for hendelse 29 og 30 som var nye siden sist. Etterslepet på behandlede
rapporter er noe bedre, men arbeidet henger fortsatt etter grunnet det generelle arbeidspresset på
fagsjef i ny stilling. Dette skal evalueres ved SUKs høstmøte (ref vedtak 52/11)
Forsikringsåret ble ved utgangen av september avsluttes med en forsikringsskade. Økonomisk har
dette året vært bra og vil kunne bidra til at forsikringspremiene nedjusteres for 2012.
Gjennomgangen med Inter Hannover er avtalt gjennomført 13/10-2011 i Oslo. Tilbud for 2012
sendes ut i desember. 2012 er samtidig siste året i nåværende avtale med Inter Hannover.
Vedtak:
Styret tok gjennomgangen til etterretning. Det konstanteres at 2012 ble et godt
forsikringsår. Noe som vil resultere i lavere premier for 2012, samt være av
betydning ved forhandling av ny avtale i 2012 for 2013-2017 (normalt 5 år).
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Sak 61/11

Seilflyfaglige saker.

Status LAPL/ATO:

Til møte forelå notat ”Strategiseminar; EASA-FCL/OR” fra gen.sek Tore
Båsland. Notatet ble gjennomgått og diskutert.
Status CAMO:
Det store løftet er nå tatt og vi er godt rustet til å møte 2012. Ett seilfly, SF28 fra Haugaland SFK, gjenstår og henger på LT. Det jobbes nå målrettet
med Melwin Camo for oppstart av full service fra 1. desember. På den
økonomiske siden har investeringskostnadene blitt høyere enn antatt.
Målsetningen er nedbetaling over 5 år. Dagens fordeling 70/30 (motor/seil)
bør på sikt kunne jobbes ned mot 75/25 – dvs mindre enn 4000 kr i
årsavgift for seilfly. Dette er nok en mer rettferdig fordeling tatt hensyn til
påført arbeidsbelastning.
Komiteer og utvalg:
De nye komiteene har satt seg og planlegger nå sine høstmøter. Vi har
foreløpig ikke løst bemanningen av Miljørepresentant.
Tilrettelagt Luftsport: Ved omorganisering i administrasjonen vil S/NLF foreslå endring av
styrerepresentant ved at Øksenholt erstatter Laupsa.
Idrettssatsning:
Seksjonen er utfordret av NLF-styret på å beskrive sin nåværende
idrettsstasning. Administrasjonen har utarbeidet et svar.
Terminliste 2012
På innspill fra administrasjonen starter arbeidet opp og avsluttes med
formeldt vedtak på strategisamlingen i november.

Vedtak:
Styret er opptatt av at prosjektet LAPL/ATO finner sin mest hensiktsmessige
organisering. S/NLF ønsker å jobbe for en sentral ATO, men rammebetingelser må
avklares tidlig med både SD og LT.
Baartvedts rapport om status i Camo ble tatt til etterretning.
Seksjonsleder følger opp forslaget til Miljørepresentant og leder Teknisk komite til
neste møte
Seksjonsstyre vedtok at Øksenholt erstatter Laupsa i styret for Tilrettelagt Luftsport
fra og med oktober 2011.
Styret anmodet administrasjon om å utarbeide et utkast til terminliste for 2012 som
sendes styret til gjennomgang innen 14 dager. Komiteer og utvalg involveres for
sine aktiviteter før terminlista legges ut til allmenn høring og til slutt vedtas på
styremøte i november.
Sak 62/11

Seilflysport

Konstituert redaktør Ole Baartvedt redegjorde for leserundersøkelsen angående Seilflysport
fremtid. Det har vært gjennomført en webundersøkelse hvor ca 100 lesere har svart på 15-16
spørsmålene angående dagens blad og fremtiden. På Nordisk møte (NGM) i september ble det
nedsatt en arbeidsgruppe bestående av R. Danewid (NGS), R. Axelsson (Segelflygsport) og O.
Baartvedt (Seilflysport). Arbeidsgruppen skal se på hvordan Seilflysport og Segelflygsport kan
erstattes av et felles magasin ”Nordic Gliding”. Bladet vil også rette seg mot Danmark, men i første
omgang ved support fra DSvU og abonnementer. Baartvedt er videre invitert til Segelflygets
konferanse på Billingehus for å presentere ideen ”Nordic Gliding”
Vedtak:
S/NLF vedtok å forlenge engasjementet av Ole Baartvedt som redaktør for
Seilflysport ut 2012 med en redaksjonell vridning mot ideen for Nordic Gliding fra
nr 1/2012 mot et vederlag på kr 10.000 per nummer. Seksjonsstyret vedtok videre å
holde trykk i prosessen med Segelflyget for å avklare et fremtidig bladsamarbeid i
Nordic Gliding innen utgangen av 2012.
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Sak 63/11

Oppgradering ORS og fremtidige prosjekter

Vedlikeholdsprosjektene med prioritet på administrasjonsbygg og hytter vil gjennomføres vinteren
2012. NLF er orientert om utsettelsen med tanke på periodisering av kostnader med overføring fra
2011 til 2012. I hovedsak skyldes dette at prosjekteringen med arkitekten har tatt lengre tid enn
forventet.
Spillemiddelprosjektene gjeldene 1) Rehabilitering av hangar og 2) Ny hangar er følges opp med
fornyede søknader nå i oktober. Prosjekt 3) Tilrettelagt klubbhus er fortsatt i en avklaringsfase hvor
omfanget defineres. Dette som et samarbeid mellom administrasjon, arkitekt Morten Haave og Av3
Tidløst bygg i Alvdal. Som spillemiddelprosjekt tenkes dette etablert i 2012, og erstatter ett av
hangarprosjektene. Prosjekt 4) Baneutvidelse i nord trenger en nærmere avgrensing og utredning
fra initiativtaker EFK før prosjektet defineres og søker forhåndsgodkjenning som
spillemiddelprosjekt.
Det nye bensinanlegget med nytt pumpehus og to tanker nærmer seg sluttføring. Fortsatt gjenstår
sluttmontering av pumper og kontosystem samt trykkprøving av den siste tanken.
Nils Barkald har signalisert interesse for å selge hytta si som ligger meget sentralt plassert i
anlegget. Taksering er gjennomført i oktober.
Vedtak:
Seksjonsstyre er opptatt av å få gjennomført vedlikeholdsprosjektene som definert
og at disse er gjennomført innen sesongstart i mars. Seksjonsstyret vedtok ut fra
dette å periodisere vedlikeholdskostnader avsatt i 2011 over til 2012.
Seksjonsstyre tok orientreiningen om status i spillemiddelprosjekter til etterretning.
Seksjonsstyret ønsker å komme i dialog med Barkald for å avklare hans
forventning til salg av hytta samt vurdere muligheten for og tre inn på forkjøpsrett.
Sak 64/11

Nordisk møte / Svedanormøte

Seksjonsleder redegjorde kort for gjennomføringen og deltakelsen på Nordisk møte på Ålleberg
(Sverige) i september. Det foreligger per d.d ikke noe referat fra møtet.
Svedanormøte gjennomføres i København 27. oktober. S/NLF ønsker å fortsette med fjellflyging-,
strekkflyging- og acrokurs som Svedanorkurs også i 2012. Steinar Øksenholt, John Eirik Laupsa
Kjetil Nordheim utgjør den norske delegasjon til Svedanormøte.
Vedtak:
Seksjonsstyret er opptatt av å styrke og videreføre det nordiske samarbeidet både
ved deltagelse på NGM og ved gjennomføring av årlige Svedanorkurs.

Sak 65/11

Strategimøter – NLF og S/NLF

NLF avholder sin strategisamling den 21. og 22. oktober på Gardermoen. Seksjonsleder deltar her
og aktuelle saker er blant annet ATO/LAPL (se også 61/11), Kvalitet og sikkerhet, Forbundets
idrettssatsning (se også 61/11) samt organisasjonsutvikling med synergien mellom seksjonene.

NLF står i mange saker fremfor strategisk viktige valg med stor betydning for fremtiden.
I S/NLF har vi terminfestet vårt strategiseminar 12.-13. oktober på Starmoen. Sentralt i dette
arbeidet står seksjonens strategiplan med evaluering av 2011 og nye mål for 2012.
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Vedtak:

Seksjonsstyre har vedtatt å jobbe for en sentral ATO og har vært en
pådriver i organisasjonsprosessen fra den ble satt på dagsorden i 2010.
Seksjonsstyre vedtok å flytte strategisamlingen til 26.-27. november og i
NLFs lokaler i Oslo.
Møtet hevet kl. 21:15.
Neste styremøte avholdes søndag 27. november 2011 kl 11:00 i NLFs lokaler, Rådhusgata 5,
Oslo
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