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Styremøte i Seilflyseksjonen, 13. mars 2012 
NLFs lokaler, Rådhusgata 5b - Oslo 
Møte 2/12 
 
 
Deltagere: Jan Erik Kregnes 

Ole Baartvedt 
Tommy Kristiansen 
Michael Koch 
Ida Mellesdal 
Steinar Øksenholt(referent) 
Arne Wangsholm (Skype) 
Tore Øvreeide (sak 4) 
Sjur Mollestad (sak 4) 
 

Meldt forfall: 
 

 

 
Møtet satt kl. 17:15. 
 
Møtet ble ledet av styreleder Jan Erik Kregnes.  
 
 
Sak 9/12  Protokoll.  
 
Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 1/2012 ble gjennomgått.  

 

Vedtak: 

Styret godkjente protokollene uten anmerkninger 

 
 
Sak 10/12  Økonomi  
 
Revisjonen av NLFs regnskaper er forsinket og forventes ferdigstilt til forbundstyremøte i april. 
Resultatet for S/NLF er noe justert siden mars, men i positiv retning. Vedlagt regnskapet skal 
årsrapportene fra seksjonene foreligge. S/NLFs årsrapport er ikke ferdigstilt per d.d., men innen ny 
frist 10. april 2012 skal den foreligge. 
 

 

Vedtak: 

Seksjonsstyret avventer revidert regnskap og årsrapport for gjennomgang før disse 
godkjennes. 
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Sak 11/12  Hendelser og havarier. 
 
Det var innrapportert 3 hendelser siden forrige styremøte (nr 1-3/2012). Fra flyging på Oppdal er det 
rapportert om en buklanding (DG1000) samt et linebrudd (DG505m). Fra flyging på Steinsfjorden er 
det kommet en rapport (Twin Astir) hvor vingen tok i isen under manøvrering på kort og lav finale. 
 
 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til etterretning og henviser til SUK å analysere dem nærmere 
samt videreformidle nødvendig sikkerhetsinformasjon i rapportene og publisere disse 
på weben. 

 
 
Sak 12/12  Oppfølging av PR og Rekrutteringstiltak  
 
Det vises her også til sak 8/12 og i forbindelse med behandlingen deltok Tore Øvreeide og Sjur 
Mollestad. 
 
Ungdomsrekruttering: 
Styret har i sak 8/12 vedtatt at dette får prioritet. S. Mollestad er oppfordret til å definere 1-2 konkrete 
prosjekter for gjennomføring i 2012. Prosjektene kan med fordel knyttes direkte opp mot klubber. Ved 
siden av Mollestad initiativ var Martin Bjørnebekk og Kristoffer Samuelsen invitert til 
IK1/Skolesjefsamlingen for å snakke om ungdomsrekruttering og aktiviteter som motiverer ungdom. 
 
Rekruttering 2012: 
Styret vedtok i sak 8/12 å gjennomføre et rekrutteringsprosjekt sammen med 3 klubber i 2012 og i regi 
av PR og Rekrutteringskomiteen og i direkte samarbeid med styret. Aktuelle faktorer for utvelgelse av 
klubber er: 1) Søke en geografisk spredning 2) Søke ulike klubbstørrelser, 3) Søke klubber med 
rekrutteringspotensialet i omlandet og 4) Søke klubber som har lyst og motivasjon til å ekspandere og 
eksponere seg selv. 
 

Vedtak: 

Styret oppfordrer til at Sjur Mollestad, Martin Bjørnebekk og Kristoffer Samuelsen 
danner et ”juniorteam” i PR og Rekrutteringsarbeidet. Michael Koch fra styret er 
deres mentor. Teamet etablerer snarets kontakt og definerer sine prosjekter for 
godkjenning i styret. 
 
Os Aero Klubb, Tønsberg Seilflyklubb og Gardermoen Seilflyklubb kontaktes av 
henholdsvis Tore Øvreeide, Ole Baartvedt og Tommy Kristiansen og forespørres om 
de er villig til å være med på ”Rekruttering 2012”. Prosjektet defineres av PR og Rek 
ved Tore Øvreeide innen 1. mai 2012 (alle faser). 
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Sak 13/12 Seilflyfaglige saker 

a) Status LAPL/ATO: Steinar har deltatt på EGU-konferansen og har fått nyttige innspill på 
hvordan øvrige land tenker og jobber med innføringen. Ved IK1/Skolesjefsamlingen ble det 
forbredt og gjennomført en presentasjon av fagsjefen. 

b) Rapport fra EGU-møtet: Steinar og Arne refererte fra workshop og årskonferansen. 

c) Status CAMO: Det er gjennomført en ny inspeksjon fra LT den 13/2. LT er nå meget godt 
fornøyd med NLF Camo og hvordan det driftes. Fortsatt oppleves det noe uklar og konsis 
saksbehandling fra LT i saksbehandling av Camo-saker. Det jobbes med et grensesnitt opp 
mot myWenLog for Melwin Camo som er veldig interessant. 

d) Luftsportsuka 2012: S/NLF er positive til arrangementet, men vi trenger å søke personell som 
kan ta ansvar for gjennomføringen og program. 

e) Strategiplanen: Planen er 90% ferdig og skal legges frem for endelig godkjenning til møtet 
10.april. 

f) Seilflyforsikringer: S/NLF er kjent med at selskapet Sirius har gitt tilbud til en klubb og 
flyeiere som per d.d er inne i fellespolisen med Inter Hannover. S/NLF har hatt flere samtaler 
med klubben og enkelte av privateierne som motivasjon til å holde sammen. Fellespolisen er 
nå inne i siste år av gjeldene 5-års avtale og reforhandlinger med gammelt og nye selskaper 
har planlagt oppstart i august. 

Vedtak:. 
LAPL/ATO, EGU og Camo-rapporten ble tatt til etterretning. 
Luftsportsuka 2012; Fagsjefen kontakter aktuelt personell for gjennomføring av vår 
del av arrangementet. Ida Mellesdal spiller inn vårt utkast til program til 
prosjektleder..  
Strategiplanen skal forelligge endelig og til godkjenning senest den 10. april 2012 
Fagsjefen tar opp kontakten med selskapene Sirius og QBE for en orientering om 
avtalestatus og deres motivasjon til å avvente en hovedforhandling og invitasjon for 
tilbud til ny avtaleperiode.. Inter Hannover informeres videre om bevegelsene på 
markede. 
 

Sak 14/12  Riksanlegg – Ole Reistad Senter    
 

a) Status pågående arbeider: Oppgradering og vedlikeholdsarbeidene nærmer seg slutten i denne 
fasen, dvs arbeider innvendig på hytter og administrasjonsbygg. Økonomisk er nå store deler 
av budsjettet brukt opp samlet for 2011-2012. En større post det ikke er tatt høyde for er 
ventilasjon i adm.bygget. Det vurderes derfor som en midlertidig løsning å bytte dagens 
Villavent-system for utlufting av toaletter, bad og innvendige lagerrom. 

 
b) Hytteprosjekter: Styret har fått fremlagt både teknisk takst for Barkaldhytta og ideskisser til 

nye hytter (justert for hc). Ole Baartvedt orienterte kort om mulige finansieringsalternativer av 
nybygging. 

 
Vedtak: 

Styret er tilfreds med at ORS fremstår rehabilitert til sesongstart 2012 med arbeidene 
utført på hytter og administrasjonsbygg. Ny villaventilasjon prioriteres innkjøpt og 
installeres i 2012. 
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Styret anmoder hytteutbyggingskomiteen ved Baartvedt, Øksenholt og Haave å 
videreutvikle idéskissen som grunnlag for et utbyggingsvedtak i styret så snart som 
mulig..  

 

 
Sak 15/12  Bemanning ved Ole Reistad Senter 
 
Da det ikke har lyktes ansettelsesutvalget å komme til enighet i forhandlingene med person for 
ansettelse på ORS og i etterkant av dette har S/NLF tatt i mot et tilbud fra Tommy Kristiansen som på 
timebasis løser oppgaver for S/NLF. Denne ekstra ressursen er ment å skulle avlaste avdelingsleder og 
fagsjef med konkrete oppgaver inntil videre fremdrift i ansettelse av personell. 
 
Ved Ole Reistad Senter er det tegnet avtale med Trond Erik Mørkved som ansvarlig slepeflyger og 
assisterende senterleder fra 1. april 2012 (påsken). Det er videre innledet samtaler med Terningen 
Event angående utnyttelse av fellesressurser for bevertning og renhold med oppstart så snart som 
mulig. Videre er det utarbeidet en stillingsannonse til Seilflysport som driftsleder ved ORS. 
 

Vedtak: 

Styret anser engasjementet av T. Kristiansen som en god, men midlertidig løsningsom 
på ingen måte er fulldekkende for det behovet som er avdekket. Det skal derfor holdes 
trykk på prosessen med å finne en dyktig og engasjert driftsleder for ORS. 
 

Sak 16/12  Ledermøte 14. april 2012 
 
 
Invitasjonen og programmet er publisert på weben og distribueres til klubbene per e-post. Styret 
diskuterte konsekvensen av å gjennomføre så mange faglige møter per år og hvilket utslag dette får for 
deltakelsen og belastning på klubbene. 
 
 

Vedtak: 

Styret oppfatter at Ledermøte har fått et gjennomgående godt og aktuelt faglig 
program. Påmeldingsfristen er satt til 10. april og minst 50% av klubbene må være 
representert for at møtet gjennomføres.Ved avlysning flyttes elementer av programmet 
til Seilflykonferansen i oktober. 
 
 

Sak 17/12  Eventuelt 
 
17/12a  Seilflykonferansen 2012. Gjennomføres 5.-7. oktober med miljøskaping som hovedtema. Til 

hovedposten er det ønskelig med en god ekstern foredragsholder i tillegg til å utfordre 
klubbene på hva de er gode til i det sosiale miljøarbeidet. 

 
Vedtak: 

1) Programkomiteen består av  
a. Ole Baartvedt (ansv påmelding, priser og kontakt hotell) 
b. Tore Øvreeide (ansv miljøskaping) 
c. Sjur Mollestad (ansv ungdomsprogram) 
d. Ikke navngitt (ansv for øvrig program) 
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2) Vi holder på gjennomføringen med flydag fredag, fagprogram lørdag-søndag og 
utstilling. Hallingdal FK forespørres om å ta ansvaret for flydagen. 

 
17/12b Fjellflyging på Vågå. Leiren for Drammen FK og Svedanor er flyttet til Frya pga 
isforholdene. Leiren gjennomføres som planlagt ut over dette. Luftromstilgangen er begrenset over 
FL95/135 for de uten transponder. 
 
  Vedtak 

  Styret tok informasjonen til etterretning 
 
17/12c Krisehåndtering. Det gjennomføres et kurs i krisehåndtering i NLF. Vår avdelingsleder og 
fagsjef deltar. 
 

Vedtak 

  Styret tok informasjonen til etterretning 
 

 
Møtet hevet kl. 21:00. 
 

Neste styremøte er tirsdag 10. april 2012 kl. 1700 i NLFs lokaler.   


