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Styremøte i Seilflyseksjonen 9. november 2021 
Digitalt møte på Teams 

Møte 07/21 
 

Møtet begynte kl 19:00. 

 

Deltagere: Håvard Gangsås (møteleder) 

Trude Liavåg 

 Øystein Bjørklund 

Martin Bjørnebekk 

Tora Lindqvist Tangen 

Sondre Bjørø 

Steinar Øksenholt (protokoll)  

 

Sak 43/21 Konstituering av seilflystyret 

 

Den nye seilflystyret består etter valget på Gardermoen 16. oktober av: 

 

Leder: Håvard Gangsås, Salangen Seilflyklubb 

Nestleder: Trude Liavåg, NTNU Flyklubb 

Medlem: Øystein Bjørklund, Sandefjord Seilflyklubb 

Medlem: Martin Bjørnebekk, Jeløy Sportsfly- og Seilflyklubb 

Medlem/ungdomsrepresentant: Tora Lindqvist Tangen, Drammen Flyklubb 

Varamedlem: Sondre Bjørø, Os Aero Klubb 

 

Seksjonsleder innledet på saken og samtlige representanter fikk presentere. 

 

Vedtak: 

Det nye styret ble konstituert som valgt. 

 

Sak 43/21 Godkjenning av protokoll 06/21 

 

Protokoll 06/21 var utsendt på forhånd og samtidig forelagt tidligere leder for gjennomlesning 

og kommentar 

 

Vedtak: 

Protokollen for styremøte 06/21 ble godkjent 

http://www.nlf.no/
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Sak 44/21       Søknad om avdrag og rentefritak 2021, Salangen Seilflyklubb 

 

Salangen Seilflyklubb har i brev av 28. september til S/NLF anmodet om avdrag og 

rentefritak på sitt lån i Seilflymateriellfondet for 2021. Bakgrunnen for å søke om slik 

utsettelse er at klubben fra denne sesongen er uten slepeflykapasitet. Dette gjør at klubben 

ikke har hatt inntjening på hverken skoling eller annen seilflyaktivitet denne sesongen. 

Klubbens økonomi er derfor meget anstrengt. 

Seksjonsleder ble på eget initiativ fristilt fra saksbehandling i saken ut fra habilitet. 

Administrasjonen orienterte om status i Seilflymateriellfondet og hvilke tidligere vedtak som 

er fattet i tilsvarende saker. 

Vedtak: 

S/NLFs styre innvilget avdragsfrihet for Salangens Seilflyklubbs lån i 

seilflymateriellfondet for 2021. Rentefritak ble ikke innvilget. 

Salangen Seilflyklubb vil således faktureres kun for renter i 2021. 

Avdelingsleder fikk i oppgave å orientere klubben om vedtaket. 

 

Sak 45/21       Terminlisten 2022 

 

Administrasjonen presenterte et utkast til terminlisten for 2022. Lista er relativt tradisjonell 

med kjente og kjære arrangementer. Et preliminært utkast til konkurranseaktiviteter har vært 

ute til høring/kommentar med oppslag på FB-gruppen Norske Seilflygere. Kommentarene 

herfra har i hovedsak gått på 1) GP-NM og ikke et ordinært NM og 2) tidspunkt for NM acro 

på Geiteryggen under NM-UKA i Skien. Styret diskuterte innspillene for begge disse 

 

Voss FK hadde ikke gitt tilbakemelding på tidspunkt for NC Voss GP. Ved kontakt ble det fra 

klubben luftet muligheten for å legge NM GP til Voss under Veko. Styret diskuterte dette 

alternativet selv om det formelt ikke var innkommet søknad. 

 

NLF har besluttet å videreføre Luftsportens dag 7.-8. mai. Vi har hatt tradisjon for å delta på 

Nordic Gliding Day i august. I 2021 ble disse to slått sammen. Styret diskuterte deltakelse og 

gjennomføring av de to arrangementene. 

 

Junioruken og juniorsamlingen har de siste to årene vært slått sammen med stor suksess, god 

deltakelse og veldig god aktivitet. Styret diskuterte å bygge videre på denne erfaringen. 

 

Som nye arrangementer fra styret ble det foreslått Sølv-C-uka og Fjellflyleir Frya (sommer) 

 

Vedtak: 

Terminlisten 2022 ble vedtatt som fremlagt og publiseres slik. 

Knyttet til arrangementene som styret diskuterte spesielt ble det vedtatt å holde 

på NM-GP fra Starmoen, inngå med NM Acro i NM-UKA i Skien, oppfordre 

klubbene til og tilrettelegge for åpne dager både under Luftsportsdagene i mai 

og under Nordic Gliding Day, gjennomføre Juniorsamling og junioruken 

samlet samt tilføre Sølv-C-uka og Frya Fjellleir  
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Sak 46/21 Møteplan 

 

Det ble fremmet forslag fra seksjonsleder på følgende datoer 

 

Digitale møter: 16/3, 4/5, 17/8 og 28/11 (Teams) 

Strategisamlinger: 4-6/2 og 18-20/11 (Starmoen/Ole Reistad Senter) 

 

Vedtak: 

Møteplan ble vedtatt som foreslått 

 

Møte avsluttet kl 20:35 

 

Neste møte: 

Staretisamling 4.-6. februar 2022 på Starmoen / Ole Reistad Senter 

Tid: Ankomst fredag kveld eller innen kl 10:00 på lørdag. Avslutter til lunsj på søndag 


