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Styremøte i Seilflyseksjonen, 7. oktober 2012 
Storefjell - Seilflykonferansen 
Møte 7/12 
 
Deltagere: Jan Erik Kregnes 

Ole Baartvedt 
Michael Koch 
Arne Wangsholm 
Steinar Øksenholt (referent) 
 

Meldt forfall: 
 

Tommy Kristiansen og Ida Mellesdal 
 

Møtet satt kl. 14:00. 
 
Møtet ble ledet av styreleder Jan Erik Kregnes.  
 
Sak 55/12  Protokoll.  
 
Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 6/2012 ble gjennomgått. 
Rapport fra NLFs forbundsstyremøte 1. oktober 2012 (protokoll ikke utsendt per d.d) 
Neste styremøte og strategisamling må utsettes pga innkallelse til NLFs strategisamling samme dato. 

 

Vedtak: 

Styret godkjente protokollene for møte 6/2012. 
Styret var positiv til å forhandle på inntil 50% av underskuddet på 
arrangementsbidraget for Luftsportsuka. 
Strategisamlingen 10.-11. november utsettes. 

 
Sak 56/12  Økonomi 
 
Regnskap per august 2012 forelå til møte. For S/NLF er resultatet per nå et underskudd på 773.000 
mot et budsjettert årsunderskudd på 955.000. Administrasjonen har i siste periode fakturert godt med 
inntekter knyttet til driften på Ole Reistad Senter samt at vedlikeholdskostnader for 
fabrikkoverhalingen på ASK-21 LN-GBZ er oversendt Tilrettelagt Luftsport. Overordnet målsetning 
er fortsatt å nå årsbudsjettet. 
 
Styret er fortsatt innstilt på å gjennomføre samt finansiere innleggelse av vann til vertskapshytte på 
Starmoen (se også sak 60/12) 

 

 

Vedtak: 

Styret opprettholder målsetningen om å nå årsbudsjettet. 
Administrasjonen avklarer mot gen.sek og presidentskap ang finansieringen av vann 
og klokk til vertskapshytta. 
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Sak 57/12  Hendelser og havarier. 
 
Hendelse 28 til 31 ble gjennomgått. Hendelse 31 er potensielt en forsikringsskade som vi avventer 
utredning på. Det ble også etterlyst rapport for en kjent buklanding på Frya i uke 39. 
 

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 58/12  Oppfølging av PR og Rekrutteringstiltak  
 
Det vises her også til sak 8/12, 12/12, 21/12, 30/12, 39/12 og 49/12 
 

a) Rekruttering 2012: Styret vil ha en evaluering av prosjektet i sin helhet sett opp mot 
målsetning og ide for gjennomføring. 

 
b) Ungdomsrekruttering: Styret vil ha forelagt status og en beskrivelse utvikling i prosjektet samt 

målsetninger og ideer om det videre arbeidet.  
 

c) Medlemsutviklingen generelt: Ingen merkbar endring ellet trend i medlemsutviklingen. Styret 
registrer stort frafall i større klubber som Oslo SFK og Gardermoen SFK med bekymring. 
 

d) Profileringsartikler / logo: Etter avstemning på Storfejell videreutvikles PR-komiteens forslag 
etter innspil. En logo med et moderne designet seilfly tilpasses/rendyrkes og teksten endres til 
seilfly.no. S/NLF tar oppstartskostnadene, men setter krav til at salget ved et påslag på 10% 
per plagg skal hente inn dette. Prosjektet med merker (badges) utsettes. 
 

e)  Fritt Fall: Styret har en tanke for å utnytte effekten av programmet med Jenny ved å involvere 
klubbene og ta i bruk websider og Facebook.  
 
 

Vedtak: 

a) Tore Ø utarbeider en evaluering som skal sendes ut med saksdokumenter til neste 
styremøte. Videreføring i 2013 skal også beskrives. 

b) Tore Ø tar en prat med ungdommen og fremlegger en rapport som saksunderlag 
til neste styremøte. 

c) S/NLF dekker kostnadene for utarbeidelse av logoforslaget ihht mottatt faktura. 

 
 
 
 
 
 
Sak 59/12 Seilflyfaglige saker 
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a) Status LAPL/ATO: Fremdriften i prosjektet på NLF-nivå mangler avklaringer mot overordnet 
myndighet. Seksjonen fortsetter sine forberedelser på nasjonalt og nordisk nivå. 

b) Status CAMO: Driften går sin normale gang. Endringer for 2013 er initiert og en 
statusevaluering vil gjennomføres nå i oktober. 

c) Seilflyforsikringer 2013: Arbeidsgruppen har hatt sitt oppstartmøte. Tilbudsbrev sendes 
aktørene som er kjent på det norske markede. Intensjonen er å gjennomføre samt avslutte 
forhandlingene innen 1. desember 2012. 

Vedtak: 
Styret tok orienterer til etterretning og gir sin tilslutning til det arbeid og oppgaver 
som er initiert.  

 

 
Sak 60/12  Seilflysport vs. Nordic Gliding og Flynytt 
 

a) Flynytt er nå i trykken og inneholder 12 sider seilflystoff som avtalt. Baartvedt har koordinert 
stoffet i samarbeid med redaktøren i bladet. Den faglige vinklingen blir annerledes. Leder, 
fagsjefartikkel og seksjonsaktuelt er ikke med denne gangen. 

b) Via vår nordiske seilflysekretær, Robert Danewid, har styret mottatt utarbeidete tanker og 
ideer, dvs begynnelsen på et konkret tilbud, for en nordisk fellespublikasjon – Nordic Gliding. 
Tilbudet tar utgangspunkt i et blad med 4 eller 6 utgivelser per år, 80-100 sider i farger, 
opplag 4800, nordisk blandet språk (norsk, svensk og dansk) og prisen er antydet til 345 DKK. 
Bak produksjonen ligger et initiativ fra tidligere redaktør av Flyv som nå er interessert i 
oppgaven. Videre er det avklart at også DSvU nå søker ny publikasjon for 2013. 

 
Vedtak: 

a) Styret imøteser testnummeret av Flynytt til erstatning for Seilflysport 3/2012. 
b) Styret oppfatter ideen bak Nordic Gliding som god og nå på et konkret sporet. Det 

gis signaler tilbake om at prisen er høy, antall utgivelser ambisiøst og at 
arbeidsprosessen med involvering av nasjonen må beskrives bedre. Mulighetene 
for et testnummer bør avklares. 
 

 
Sak 61/12  Riksanlegg – Ole Reistad Senter    
 
Se også sak 56/12.  
Det er arbeidet videre med vann og kloakkløsning for vertskapshytta, men det forelå ikke konkrete 
anbud for graving og rørleggerarbeidene. Vertskapet har signalisert at de kan se langsiktig på et 
leieforhold forutsatt innlagt vann og kloakk. 
 

Vedtak: 

Styret er i prinsippet for å legge inn vann og kloakk i vertskapshytta. Finansiering 
avklares av administrasjonen da prosjektet ikke kan gjennomføres innenfor rammen av 
årets budsjett. Anbudene fra entreprenør og rørlegger avstemmes på e-post i styret så 
snart de foreligger. 
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Sak 62/12  Eventuelt 
 

Styremedlem Ole Bartvedt meddelte at han må trekke seg fra seksjonsstyre. 
Engasjementet i NLF Camo og websider videreføres. 

 
Vedtak: 

Styret aksepterte tilbaketredelsen fra Baartvedt og fristiller han fra styrevervet. 
Varamedlem Arne Wangsholm trer inn i seksjonsstyre som fast medlem til erstatning. 

 
 
Møtet hevet kl. 15:30. 
 

 
Neste ordinære styremøte er tirsdag 11. desember kl 17:00 i NLFs lokaler. 
Styrets leder og administrasjon ser på mulighet for å slå sammen dette 
møte med en strategisamling før jul. 


