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Styremøte i Seilflyseksjonen 30. august 2021 
Digitalt møte på Zoom 

Møte 04/21 
 

Møtet begynte kl 19:00. 

 

Deltagere: Rebecca Hansen (møteleder) 

Johan Heggelund 

André Ebert 

Martin Bjørnebekk (sak 1-3) 

Sondre Bjørø 

Steinar Øksenholt (protokoll) 

 

Sak 30/21 Godkjenning av protokoll 03/21 

 

Protokoll 03/21 var utsendt på forhånd 

 

Vedtak: 

Protokollen for styremøte 03/21 ble godkjent 

 

Sak 30/21 Status økonomi og drift, seksjon og senter 

 

Administrasjonen orienterte status for driften av seksjonen og Ole Reistad Senter. Som 

saksdokumenter var det utsendt halvårsresultat og rapport for innbetalt medlemskap. 

Regnskapet viser at vi er ihht budsjett i totalen. I medlemskap ligger vi noe etter budsjett og 

vi kan ikke forvente at dette hentes inn på høsten. Ved Ole Reistad Senter har det vært en 

travel ettersommer med svært god aktivitet fra slutten på juli og ut august. Innledningen til 

sesongen var noe preget av pandemien og det vil også i år være aktuelt å søke 

kompensasjonen for redusert omsetning innen 1. november. I antall slep ligger vi godt foran 

2020 og har per d.d. ca. 200 slep mer. Vi bør derfor se i overkant av 1500 slep denne 

sesongen når vi runder av siste helg i oktober. Vårt nye seilfly, LN-GOR, var i luften den 20. 

juli har blitt fløyet mye siden dette. Fly svaret absolutt til forventningene. Det vil i løpet av 

høsten jobbes med å selge aksjer i flyet etter modell fra LN-GRA da den ble anskaffet. 

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning.  

 

http://www.nlf.no/
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Sak 31/21       Status anlegg – hangar og gressbane 

 

Det har vært jobbet i de to anleggsgruppene med både nye hangar(er) og rehabilitering av 

gressbanen. Ingen av prosjektene er foreløpig konkretisert i planer og budsjetter. Dette jobbes 

det fortsatt aktivt med. Styret diskuterte da hvordan vi skulle forholde oss til dette som tiltak i 

kommende tingperiode uten at vi er ferdig med prosjektering som igjen er grunnlag for 

budsjettering. Vi får ellers veldig mye gode tilbakemeldinger på de tiltak som ble gjort på 

internatet vinteren 2020. 

 

Vedtak: 

S/NLFs styre ønsker å få konkretisert prosjektene med hangar og 

rehabilitering av gressbanen i høst. Som grunnlag for budsjettering tar 

Rebecca og Steinar ett møte med generalsekretær i neste uke. Justert budsjett 

fremlegges for styret i styremøte 21. september 

 

Sak 32/21       Forberedelser til seksjonsmøte 16. oktober  

 

a) Utviklings og handlingsplan: Styret har i lengre tid jobbet med utkast til utviklings og 

handlingsplan. Det gjenstår noe redigeringen og konkretisering på enkelte av 

punktene. Rebecca har ansvaret for å ta dokumentet i mål. 

b) Seksjonskontingenter og avgifter: Styret har tidligere diskutert å fjerne bladavgiften 

ved omlegging til digital publisering. Administrasjonen hadde derfor konkretisert 

dette i et forslag til kontingenter for 2022-2023. Kontingenten løftes tilsvarende 

bladavgiften med små justeringer. 

Ved oppstarten av DTO ble avgifter knyttet til klubber og elever drøftet med 

skolesjefene. Styret løfter nå disse avgiftene opp til seksjonsmøte som formelt vedtar 

dem. 

c) Budsjett 2021-2025: Styret har parallelt med utforming av utviklings og 

handlingsplanen lagt et utkast til budsjett for planperioden. Utkastet mangler nå kun 

en avklaring knyttet til sak 31/21 over. 

d) Seksjonens valgkomite: Styret skal innstille ny valgkomite til seksjonsmøte 16. 

oktober. Nåværende leder og ett medlem trer ut. Disse erstattes, og seksjonsleder har 

kandidater det jobbes med og avventer tilbakemelding fra innen 10. september 

 

Vedtak: 

Styret vurderer det slik at vi er godt i rute med planlegging av seksjonsmøte. 

Forslaget til seksjonskontingenter og avgifter ble vedtatt med mindre 

justeringer. 

Styret avventer en avklaring med generalsekretær før budsjettet ferdigstilles og 

vedtas for fremleggelse på seksjonsmøte. 

Styret godkjente forslagene til nye personer i valgkomiteen og avventer 

tilbakemeldinger fra kandidatene. 

Det blir et nytt styremøte i uke 38 ved innsendte saker fra klubbene. 
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Sak 33/21       Terminlisten 2022 

 

Spesielt deler av det norske konkurransemiljøet har spilt inn at de gjerne ser at terminlisten 

kommer ut tidligere på høsten enn hva som har vært tilfelle de siste årene. 

 

Vedtak: 

S/NLFs styre besluttet å jobbe med målet om å presentere utkast til deler av 

terminlisten i slutten på september og flere detaljer innen midten på oktober. 

 

Sak 34/21       Status for TAKK-programmet 

 

Styret har tidligere hatt en intensjon om at hele TAKK-programmet skulle være ferdig til 

påske og tilgjengelig for klubbene i presentasjoner og plakater. I løpet av våren ble det tatt 

initiativ til digitale workshops på temaene som ble svært godt mottatt og hvor enkelte av disse 

hadde veldig god deltakelse. I sommer har vi hatt et lite opphold på disse digitale samlingene. 

Første samling etter ferien samlet 10 deltakere. Neste avholdes 27. september og vi både tror 

og håper at flere finner veien da. 

 

Vedtak: 

Styret besluttet å dele det materielle som var ferdig produsert og etter-

publisere de elementene som per i dag ikke er ferdig eller avholdt digitalt. 

 

Sak 35/21       Mandat for markedsarbeid landslag 

 

Det er kommet et initiativ fra Kristoffer Samuelsen om å jobbe litt markedsrettet for om mulig 

å kunne skaffe litt mere økonomi til landslagsaktiviteten. Landslagsbudsjettet har de senere 

årene ligget på 25.000 som hovedsakelig har vært fordelt på piloter som har deltatt i større 

konkurranser i Norden eller Europa. Seksjonsstyre har i utviklings og handlingsplanen for 

2022-2025 definert en målsetning om at Norges skal tilbake med en regelmessig deltakelse i 

mesterskap. Styret diskuterte viktigheten av at markedsarbeid må henge sammen med en 

definert landslagsaktivitet. 

 

Vedtak: 

S/NLFs sittende styre er positiv til et markedsarbeid forutsatt at dette knyttes til 

en definert landslaskaktivitet. Den nye styret sammen med konkurranseutvalget 

må se nærmere inn i dette i høst. Forslagstiller anmodes om å konkretisere 

sine planer for sitt initiativ og forslag. 

 

Sak 36/21       Eventuelt 

 

Simulatorprosjektet: 

Styret drøftet litt erfaringene vi har gjort som partner i simulatorprosjektet med Hangar X i 

2021. Rebecca jobber her med å sluttføre en rapport/artikkel med innspill fra alle parter. 

Elevene har gjennom vinteren fått instruksjon, men ikke i slik omfang som det var planlagt og 

ønsket grunnet smittevernsrestriksjoner i pandemien. På våren var det en introduksjonshelg til 

reell flyging på Starmoen og 3 elever skulle delta på sentralt grunnkurs i juli. Elevene deltok 

på introduksjonshelgen, men bare delvis (noen dager) på grunnkurset. En av elevene har vært 

aktiv i Gardermoen SFK. Ingen av elevene har per i dag fløyet solo. 
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Vedtak: 

S/NLFs styret er fortsatt veldig positiv til samarbeidet i simulatorprosjektet. 

Erfaringene fra 2021 må sees i lys av pandemien, men det bør også evalueres 

hvordan programmet gjennomføres. Målsetningen om rasker progresjon vil 

kreve mer systematikk og aktivitet. Styre imøteser rapporten når den foreligger 

i høst. 

 

 

Møte avsluttet kl 21:10 

 

Neste møte: 

 

Uke 38 ved innkommende saker fra klubbene 


