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Styremøte i Seilflyseksjonen 23. november 2022 
TEAMS 

Møte 05/22 
 

Møtet begynte kl 19:00 

 

Deltagere: Håvard Gangsås (møteleder) 

Trude Liavåg  

Øystein Bjørklund 

Tora Lindqvist Tangen 

Sondre Bjørø 

Steinar Øksenholt (protokoll)  

Martin Bjørnebekk (forfall) 

 

 

Sak 37/22 Godkjenning protokoll fra styremøte 04/22 

 

Protokoll for styremøte 04/22 var utsendt i forkant 

 

Vedtak: 

Protokollen for styremøte 04/22 ble godkjent 

 

 

Sak 38/22 Økonomi 

 

Til styremøte var det tatt ut en status medio november. Oversikten er ikke ajour per oktober 

(frist 25/11), men mye er allikevel ført og med. Oversikten viser et underskudd på 734.000. 

Det er fortsatt slik at det i første rekke er driften på Ole Reistad Senter som har størst 

utfordringer med å holde budsjett. I hovedsak skyldes dette strømkostnaden som er svært 

høye. Generell prisvekst merkes også hvor både matvarer og ikke minst avgas har vært opp 

mye i løpet av sesongen. Det er ikke ført medlems og lisensinntekter, rammetilskudd, mva-

kompensasjon. Alt dette store inntekt som først kommer i periode 12.  

Siste medlemsoversikt viser at vi er ned 10 medlemmer (fra 1005-995, utgjør 1%) 

 

Vedtak: 

Seilflystyret opplever at økonomien er presset. Ekstraordinære inntekter spises 

opp av høye kostnader. Det blir utfordrende å nå budsjettmålet i 2022. 

http://www.nlf.no/
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Sak 39/22       Ole Reistad Senter, gress- og hangarprosjekt 

 

Det er økt etterspørsel og interesse for hangarplasser gjennom 2022. Det er også klart at 

Airfiks trenger en rask avklaring på muligheten for etableringen av sine lokaler.  

I hangarprosjektet har seksjonsleder med seg flere spørsmål til forbundsstyremøte om to 

dager. Det er viktig å få avklart type bygg, finansieringsmodell og krav til avkastning. Mye 

tyder på at materialprisene (stål og tre) vil komme betydelig ned i 2023 i tillegg til at 

entreprenørene nok vil kjempe mer om prosjektene slik den generell økonomi har utviklet seg 

nå. 

 

Gressbanen i syd har blitt grønn og resultatet etter jordforbedringen synes å være som 

forventet. Området er fortsatt litt «tung» å kjøre på, men vil sette seg i vinter. Det ble gjort en 

solid runde med steinplukking i oktober. Område vil nok ha behov for oppfølging våren 2023 

med litt reparasjonsfrø etc, men bør kunne være operativt så snart telen har sluppet. 

Anleggsgruppen ved ORS planlegger nå for del 2 av prosjektet hvor det planlegges med 

oppstart i månedsskifte juli-august 2023. Hele prosjektet er nå innsendt som 

spillemiddelprosjekt som sammen med mva-kompenasjon er en stor dele av finansieringen. 

 

Kloakkpumpa i hyttefeltet er nå byttet. Vi kunne benytte eksisterende kum, og har kun byttet 

pumpe og det elektriske anlegget. Anlegget er tilbake i normal drift og med en langt høyere 

driftssikkerhet. 

 

Vedtak: 

Seilflystyret avventer tilbakemeldingen fra forbundsstyre før videre prosess i 

hangarprosjektet intensiveres fra januar. 

Seilflystyret er godt tilfreds med fremdriften og status på gressprosjektet og ser 

frem til oppstart av del 2 på sensommer 2023. 

 

 

Sak 40/22       Terminliste 2023 

 

Styret ble forelagt utkast til terminliste for 2023. Mange arrangementer og spesielt 

konkurransekalenderen for våre nasjonale mesterskap og cuper er på plass. Spesielt vil det 

nevnes at Valdres FK har meldt interesse for å arrangere NM på nytt. Luftsportstyret er også 

forelagt forslag om å legge Luftsportsuka 2023 til Starmoen i juni dette året. 

 

Vedtak: 

Seilflystyret ønsker at utkastet kompletteres og legges frem for vedtak på 

styremøte i januar. Utkastet til konkurransekalender og datoer for større 

arrangementer legges ut på FB for tilbakemelding/høring nå i desember. 

 

 

Sak 41/22 Seilflykonferansen 

 

Seilflyseksjonens strategisamling legges til Ole Reistad Senter 20.-22. januar 2023. Seksjonen 

ønsker å jobbe etter de samme linjene som også foreligger for luftsportsyre – forenkle og ta 

ned omfanget av selve planen. Analyse av nåsituasjonen løftes ut, men som vedlegg er det 

ønsket oppdatert som underlag til strategiarbeidet. 
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Vedtak: 

Det innkalles til strategisamling helgen 20.-22. januar på Ole Reistad Senter. 

Styremedlemmene utfordres til å forberede strategiske satsningsområder de 

brenner for til samlingen. Administrasjonen trekker ut nå-analysen, oppdatere 

denne og sender dette ut som vedlegg til møte. 

 

 

Møte avsluttet kl 20:30 

 

Neste møte: 

 

Strategisamlingen, Ole Reistad Senter 20.-22. januar 2023  


