Styremøte i Seilflyseksjonen 5. november 2016
Starmoen – Ole Reistad Senter
Møte 06/16
Møtet begynte kl 09:00
Deltagere:

Arne Wangsholm (møteleder)
Jon Vedum
Johann Normann
Tom Arne Melbostad (tilstede på lørdag)
Håvard Gangsås
Marit Lindstad (protokoll)
Steinar Øksenholt
Marlies van Pieterson
Meldte forfall: Martin Bjørnebekk, Jarle Mathisen

Sak 35/16

Godkjenning av referat fra siste møte
Protokollen fra møte 05/16 i oktober ble gjennomgått.
Vedtak:
Protokollen ble godkjent.

Sak 36/16

Info fra seksjonen

Administrasjonen v/Steinar Øksenholt orienterte:
 Evaluering av Seilflykonferansen: Det har kommet inn 32 besvarelser på
spørreundersøkelsen etter seilflykonferansen og resultatet ble lagt fram. Oppsummert
var det en godt gjennomført konferanse som falt i god jord hos deltakerne. Styret
ønsker at konferansen omtale i Nordic Gliding.
 Styret diskuterte muligheten for en mindre konferanse i de årene vi ikke har
Seilflykonferansen. Starmoen bør kunne være en god arena og det bør fokuseres på
flyging f.eks prøveflyging av nye fly. Premieutdeling for OLC og NC kunne også
legges til et slikt arrangement.
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 Hendelser og havarier: Oversikten over hendelser og rapporter fra 2016 ble
gjennomgått og kommentert.
 Forsikringsavtalen: Det avholdes koordineringsmøte med Inter Hannover 9.
november. 2017 vil være det siste året i gjeldene 5 års avtale. Nivået på havariene i
2016 bør gi grunnlag for en liten men dog lavere premie i 2017
 Medlemsutvikling: Medlemstall pr 31/10 viser en liten nedgang.
 Terminlisten 2017: Arbeidet er videreført fra første utkast på Storefjell. Kurskalender
for Svedanor og egne S/NLF arrangement er tatt inn. Styret poengterer at det er viktig
med god markedsføring av alle arrangementer for å få opp deltakelsen.
 Nordic Gliding: Styremøte avholdt i København 27. oktober hvor Steinar og Arne
deltok. Med utgangspunkt i færre abonnementer er det mindre inntekter og
handlingsrom i økonomien. Et kontantinnskudd fra eiere kan bli aktuelt for å ha
økonomi til ordinær drift. Styret diskuterte bladavgiften på kontigenten med bakgrunn
i dette, men besluttet ingen endring for 2017 meds muligheter forå diskuterer dette på
seksjonsmøte fra 2018.
 Ole Reistad Senter: Ca 30 påmeldte deltakere til sesongavslutning siste helgen i
oktober. Ved ajurført slepeprogram ble det 1718 slep på ORS sesongen 2016. Dette
utgjør ca 1900 slep til 600m. LN-EIC har utført i overkant av 1200 slep. LN-KCH har
i tillegg til produksjon på Starmoen vært utleid til Drammen Flyklubb i 2-3 perioder
og Os Aero Klubb. Gjennomførte aktiviteter har genrelt gått bra og i henhold til plan
og terminliste. En jentesamling for Luftforsvaret og Svedanor acrokurs ble avlyst i år.
 Seilflymateriellfondet: Nome Flyklubb har søkt om avdragsutsettelse for et lån.
Betydningen for både lånetager og lånegiver ble vurdert.

Vedtak:
Styret tar orienteringssakene til etterretning.
Styret vedtok å innvilge avdragsfrihet Nome Flyklubbs lån i 2016.

Sak 37/16 VM-deltakelse i Benalla, Australia
Lars Rune Bjørnevik er utatt og påmeldt til VM i 15-meter klassen. Bjørnevik har søkt
om støtte til deltagelse i VM i Australia over landslagsbudsjettet.
Vedtak:
Deltagelsen støttes av styret som oppfordre administrasjonen til å fordele
landslagsbudsjettet på deltakelse i Jr.Nordisk og VM i 15-meterklassen samt
underrette pilotene om dette.

Sak 38/16 Seksjonsmøte og Luftsportsting 2017
Seksjonsmøte avholdes lørdag 1. april på Gardermoen. Luftsportstinget er planlagt på
søndag 2. april, men til kommende forbundsstyremøte i NLF foreligger det forslag om
å avholde begge møtene på lørdagen. Fagsjefen orienterte styret om fremdriftsplanen
med aksjonspunkter, møter og arbeidsoppgaver som forberedelser til gjennomføringen
av møtene.
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Vedtak:
Møtedatoer fram til og med 1. og 2. april ble fastsatt.
Sak 39/16 Økonomi
Administrasjonen har god økonomisk kontroll på driften av både Seksjonen inkl
driften på Starmoen. Det styres mot et budsjettert samlet overskudd på kr 25.000,-.
Styret diskuterte avsetninger til vedlikehold og oppgraderinger sett i lys av sak 40/16.
Det er ikke gjort spesielle avsetninger til ORS i vedlikeholdsfond, men hvert år er det
avsatt et beløp til mindre oppgradering og vedlikehold. Større overskudd går generelt
til nedbetaling av gjeld til NLF. På inntektssiden vil det nå i tiden frem mot jul foregå
en god del utfakturering.
Vedtak:
Styret tar informasjonen til etterretning.
Sak 40/16 Anleggsstarts ved Ole Reistad Senter
Marlies som vertinne på ORS la fram sine erfaringer fra 2 sesonger og redegjorde for
fremtidige behov, nødvendige driftsendringer og fremtidige muligheter i driften.
 Standard på anleggene ble kommentert hvor spesielt sanitæranlegget og internatet er
nedslitt. Administrasjonsbygget er utbedret på flere områder siste 3 år (kjøkken, dusj,
2 etg og kontorfløyen). Forslag til videre forbedring ble luftet hvor spesielt inventar
stod i fokus.
 Myndighetskrav på områder som overnatting, servering og sjenking må etterkommes.
Marlies og Steinar vil jobbe videre med å profesjonalisere driften slik at dagens drift
kan fortsette samt gi muligheter for fortsatt utvikling og vekst.
 Marlies har ønsket å utvikle campingmulighetene til NAF camping fra 2017.
 Ut over egen markedsføring og salg har vi ved ORS et samarbeid med Elverum
booking. Bidraget er positivt og økende.
 Marlies ser muligheter i ORS som et aktivitetssenter spessielt innefor luftsport, me
sekundert også ved eksterne aktører. Des siste spesielt i lavsesong og rolige perioder.
Kapasiteten ved anlegget er god og spesielt på lavsesong.


Muligheter og økonomi ved anleggene ble diskutert. En trenger å se på hver av
oppgavene og se på hva som trengs av tid og ressurser for å utføre hver enkelt av dem.
Inndeling av hovedoppgavene er som i tabellen under.
Ansvar
Utfører
Steinar:
Administrasjon
S/NLF
S/NLF
Steinar/Arne: Aktiviteter m/fly, materiell S/NLF
S/NLF / Klubber
Håvard/Arne: Anlegg (ORS)
NLF
S/NLF /Andre (Stiftelse,..)

Hensikten med oversikten er å få frem hvor ressursene brukes og hva behovet er i de
forskjellige hovedgruppene.

3

Vedtak:
De ansvarlige lager en oversikt over hva som trengs av ressurser,
kostnader/inntekter mm og saken tas opp igjen på neste møte.
Styret vedtok å innhente tilbud på oppgradering av sanitæranlegget.
Sak 41/16 PR og rekruttering

-

Tom Arne har laget en presentasjon som ligger som grunnlag for diskusjonen.
«Bli Pilot» finnes fortsatt, men bør selges. Bruk www.bliseilflyger.no
Ei side som videresendes til klubbene.
Teorimateriell er gammelt og må oppdateres.
Nordisk seilflydag 19. august, tas inn på terminlisten.
Sentral markedsføring – kurs for klubbene kan legges ut på web.siden.
Vedtak:
PR og rekruttering må konkretiseres og tiltakene iverksettes.

Sak 42/16 Beholde medlemmer
Diskusjon om hvordan beholde medlemmer i klubbene, særskilt etter at flygebevis er
oppnådd. Her er det viktig å iverksette tiltak/tilby aktiviteter slik at medlemmene kan
videreutvikle seg. Instruktørene er nøkkelpersonene for å få det til. Strekkflyging og
høyverdig tilbud både i klubbene og på risksenteret kan være med å gjøre det lettere.
Vedtak:
Beholde medlemmer er et satsingsområdet som det arbeides videre med.

Neste møter:
14. desember 2016
24. januar 2017
7. mars 2017 Oslo
1. og 2. april 2017 TING

Møtet ble avsluttet 18:00.

Neste dag, 6/11-16, fortsatte arbeidet med strategien og satsingsområdene. Tilsendte punkter
fra komiteer og styremedlemmer ble tatt opp.
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