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Styremøte i Seilflyseksjonen 9. mars 2016 
NLFs lokaler, Oslo 

Møte 01/16 
 

Møtet begynte kl 15:00 

 

Deltagere: Arne Wangsholm (møteleder) 

  Tom Arne Melbostad    

Jon Vedum 

Jarle Mathisen 

Håvard Gangsås 

Marit Lindstad (protokoll) 

Steinar Øksenholt 

Kato Kvitne (Skype) 

 

Meldte forfall: Johann Normann, Martin Bjørnebekk 

  

Sak 01/16 Godkjenning av referat fra siste møte 

 

Protokollen fra møte 10/15 ble gjennomgått. 

  

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

Sak 02/16 Orientering om saker fra siste forbundsstyremøte 

 

Seksjonsformannen redegjorde for saker som hadde vært til behandling på forbundstyremøte 

(01/16) samme uke og som var aktuelle for seksjonsstyret å ha kjennskap til. 

 

Styret brukte tid på å diskutere en sak spilt inn fra motorflyseksjonen styre angående 

kommersiell anvendelse av anlegg som eies av NLF (sak 013/16). Det pågår et arbeid i 

forbundsstyre under tittelen «Nye NLF Anlegg» som ser på driften av dagens riksanlegg på 

Starmoen, Vågå og Østre Æra. I 2015 ble utbedringer av administrasjonstaket på ORS en 

forbudssak med etterfølgende finansiering som en følge av S/NLFs økonomiske situasjon. 

Driften i 2015 har derimot åpnet et mulighetsrom som styret er av oppfatning vil skal bruke til 

å løse ut dette og fortsatt stå som 100% ansvarlig driver. 

 

http://www.nlf.no/
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Vedtak: 

Styret tar orienteringen fra forbundsstyremøte til etterretning. 

Styret vedtok å be NLF om innløsning av tilførte midler til oppgradering av 

administrasjonsbygget (tak og 2. etg). 

 

Sak 03/16 Info fra seksjonen 

 

Administrasjonen v/Steinar Øksenholt orienterte: 

 Regnskapsrapport 2015 ble lagt fram. God kostnadsstyring har gitt overskudd samlet 

med i overkant av 800.000. 

 Marlies van Pieterson er ansatt som vertskap på ORS i fast årlig stilling fra 1. mars 

2016. Prøvetiden ble tatt som sesongarbeider i 2015. 

 Traktor til ORS er anskaffet innenfor rammen som ble gitt på møte i fjor. Før bruk 

skal det gjennomføres en service med bytte av noe slitedeler. 

 Aktivitetsrapportering og forsikringstilbud er sendt ut i desember. Ingen større 

endringer i forsikringsflåten er varslet for 2016. Aktiviteten er på nivå med 2015. 

 Revisjon av flyplasshåndboken med tilhørende instrukser for Starmoen og skal 

avsluttes innen påske. Assisternde flyplassjef fra 2016 er Per Inge Evensen som også 

leier kontor av oss til egen virksomhet. 

 Svedanor fjellflygingskurs og Vågå Wavecamp i regi av Drammen avholdes i neste 

uke. Isen er god (75cm) og kurset er tilnærmet fulltegnet. Ved siden av kurset er det 

hovedsakelig deltakere fra Drammen på campen – noe utlendinger, men ikke mange. 

 Påskeflyging på Starmoen 19 – 27 mars. Vi har slepeflyger for alle dager og har plan 

om å sjekke ut to nye slepiloter mandag-onsdag. Både Elverum, Gardremoen og 

ungdommen fra Drammen har varslet sin ankomst. 

 Årlig ettersyn LN-EIC tas nå på Kjeller. Ingen store ting ut over bytte av slitedeler 

 Forberedelser til Luftsportsuka pågår. Egil Roland (Nome) er pånytt vår 

seilflykoordinator og programansvarlig. 

 Søknadsfrist for «Aktivitetsrelaterte ungdomsmidler» fra NLF er satt til15/4-16.  

Styret anmoder Martin med å komme opp med aktivitet og budsjett for junorlaget. 

Ellers planlegges det aktiviteter på nivå med tidligere år og her nevnes Juniorsamling 

(april) og Junioruke (august) som de største og samlende. Det legges også inn støtte til 

konkurranseaktivitet, kurs og lederutdanning (instruktørkurs).  

 Kvalifisering til Grand Prix «Nordic». Det må innhentes mer informasjon om 

arrangementet.  

 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning. Vedrørende Nordic GP ber 

seksjonsleder om at saken bringens opp til nordisk møte i september. Kato 

Kvitne blir saksbehandler for styret og følger opp med UKK. 

 

 

Sak 04/16 Ambisjonsnivå for styret 

 

Styreleder innledet til diskusjon i sakens om arbeidsform, arbeidsfordeling, engasjement og 

prosess for styrearbeidet. En forventningsavklaring ble gjennomført hvor det enkelte 

styremedlem ble utfordret på egen forventning og kapasitet.  Konklusjonen var at en kan få 

gjennomført oppgaver innen områder hvor styremedlemmene har interesser, eller hvor vi har 

opprettet arbeidsgrupper gitt at en er enig i oppgavene og får påvirke arbeidet. 
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Vedtak  

Styret tar det til etterretning.  

 

Sak 05/16 Operasjonalisering av langtidsplanen 

 

Status på de 4 prioriterte arbeidsområdene ble gitt. 

 

PR og rekruttering: 

Tom Arne gav en orientering om hva han anbefalte at seilflyseksjonen gjorde relatert til 

hjemmesider og liker for rekruttering ved å opprette sentrale sider.  

 

Vedtak: 

Initiativet støttes.  Administrasjonen legger til rette for å få det på plass datamessig.  

 

Beholde medlemmene: 

Tiltak og grep for å beholde medlemmer er meget viktig.  Det må arbeides videre med 

videreutvikling og organisering av aktiviteter, miljø, ORS/sentralt og regionalt. 

 

Vedtak: 

 Håvard ser på praktiske tiltak.  Arbeidet må videreføres. 

  

Anlegg/ORS: 

Driften av ORS er på rett spor og går greit.  Internatet er slitt, og det fører til at framtidig 

overnatting må ses på i sammenheng med videre utvikling av senteret. 

 

 Vedtak: 

Håvard ser på videre utvikling av senteret inkludert hensiktsmessig 

overnattingskapasitet. 

 

Økonomi: 

Dagens drift er økonomisk bærekraftig.  Den følger opp for å sikre det for fremtiden. 

 

 Vedtak: 

 Økonomien tas til etterretning. 

 

Sak 06/16  Prosessen med å utvikle en ny langtidsplan til neste ting 

 

Det ble diskutert hvordan en kunne trekke klubbene mer med i utviklingen av 

seilflyaktiviteten.  Diskusjonen ble ikke ferdig, men en var inne på måter for å få frem viktige 

poeng/innspill.    

 

 Vedtak: 

 Arbeidet må videreføres. 

. 
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Møteplan for seksjonsstyret 2016 

Møte 2/2016, 27. april 

Møte 3/2016, 8. juni 

Møte 4/2016, 24. august 

Møte 5/2016, 9. oktober (Seilkonferansen) 

Møte 6/2016, 5 – 6 november (Strategisamling) 

Møte 7/2016, 14. desember 

 

 

 

Møtet ble avsluttet 18:00. 
 


