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Styremøte i Seilflyseksjonen, 4. september 2012 
NLFs lokaler, Rådhusgata 5b - Oslo 
Møte 6/12 
 
 
Deltagere: Jan Erik Kregnes 

Ole Baartvedt 
Ida Mellesdal 
Michael Koch (Skype) 
Arne Wangsholm (Skype) 
Steinar Øksenholt (referent) 
 

Meldt forfall: 
 

Tommy (syk) 

 
Møtet satt kl. 17:15. 
 
Møtet ble ledet av styreleder Jan Erik Kregnes.  
 
 
Sak 46/12  Protokoll.  
 
Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 5/2012 ble gjennomgått. 
Protokoll fra NLFs forbundsstyremøte 27. august 2012 ble gjennomgått (aktuelle saker) 

 

Vedtak: 

Styret godkjente protokollene for møte 5/2012. 

 
Sak 47/12  Økonomi 
 
Regnskap per juni 2012 forelå til møte. For seksjonen er resultatet per nå et underskudd på noe i 
overkant av 1. million, som igjen er ca 160.000 dårligere en årsbudsjettet. Store kostnader er påløpt og 
allerede bokført hvor både oppgraderingen på ORS, innkjøp fuel ORS og vedlikehold GBZ bidrar 
mye. Samtidig er det store inntekter som ikke er fakturert, men som nå er på vei ut også som følge av 
økte personellresurser og prioriterte arbeidsoppgaver. 
Avdelingsleder/fagsjef jobber med å få en helhetlig oversikt og innsikt i regnskapsstrukturen og vil 
vende tilbake med en nærmere redegjørelse så snart dette er gjort. Målsetningen er å nå årsbudsjettet. 

 

 

Vedtak: 

Styret opprettholder målsetningen om å nå årsbudsjettet og anmoder avdelingssjefen 
om å skaffe seg bedre innsikt/forståelse i regnskapet ved en gjennomgang med avgått 
avdelingsleder. 
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Sak 48/12  Hendelser og havarier. 
 
Hendelse 17 til 27 ble gjennomgått hvorav nr 25/2012 fremstår som den mest alvorlige ved 
totalhavariet av LN-GHO etter avbrutt slep på lav høyde. Hendelse 27/2012 hadde også små marginer 
fra å ende som havari ved avbrutt vinsjstart på Starmoen. 
 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til etterretning og henviser til SUK å analysere dem nærmere 
samt videreformidle nødvendig sikkerhetsinformasjon i rapportene og publisere disse 
på weben. 

 
Sak 49/12  Oppfølging av PR og Rekrutteringstiltak  
 
Det vises her også til sak 8/12, 12/12, 21/12, 30/12 og 39/12 
 

a) Rekruttering 2012: Styret er forelagt tilbakemelding fra Gardermoen SFK og Os Aero Klubb 
etter gjennomførte åpne dager. Tiltakene i prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom PR 
og Rek og de to klubbene. Styret har etterspurt en evaluering av prosjektet i sin helhet sett opp 
mot målsetning og ide for gjennomføring. 

 
b) Ungdomsrekruttering: Styret er ikke forelagt noen status eller utvikling i prosjektet. Det vises 

til noe dialog mellom PR og Reks leder samt ungdomsrepresentanten angående prosjekter. 
 

c) Medlemsutviklingen generelt: Ingen merkbar endring ellet trend i medlemsutviklingen. 
 

d) Profileringsartikler / logo: PR og Rek har fått utarbeidet en logo/merke for nye 
profileringsklær og har etter tilbakemelding blitt anmodet sterkt om å søke noe mer moderne 
og dagsaktuelt. Til møte forelå en revidert utgave av tidligere nedstemt forslag. På initiativ har 
det fremkommet nye forslag fra andre aktører 
 

e)  Fritt Fall: Styret har en tanke for å utnytte effekten av programmet med Jenny ved å involvere 
klubbene og ta i bruk websider og Facebook.  
 
 

Vedtak: 

Styret oppfatter at både Gardermoen SFK og Os Aero Klubb har hatt en positiv 
opplevelse av prosjekt Rekruttering 2012. Styret er derimot ikke tilfreds med at 
prosjektet er gjennomført uten en vedtatt plan, budsjett og godkjent ramme. 

 
Styre avventer om en prosjektplan inkl budsjett før prosjekt ungdomsrekruttering 
igangsettes. Prosjektet skal styres av mentor Michael Koch. 
 
Styret ønsker ikke å gå for PR og Reks logo/merke, men ønsker at alle forslagene 
fremlegges til avstemming på Seilflykonferansen. 
 
Styret har gitt PR og Reks leder i oppgave å utarbeide et skriv til klubbene med tanke 
på rekrutteringseffekten av programmet Fritt Fall. 
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Sak 50/12 Seilflykonferanse 2012 
 
Konferansegeneralen Øvreeide redegjorde for forberedelser og status per dato. Foreløpig program 
ligger ute og påmeldingen er åpnet. Det jobbes fortsatt med detaljer i programmet koordinert gjennom 
Øvreeide. Av internasjonale foreleser og ”trekkplaster” har vi fått napp hos Tilo Holighaus og 
Skylaunch-teamet. 
 
Styremøte i etterkant av konferansen gjennomføres som planlagt. Styrets deltakelse på konferansen 
dekkes etter gjeldene satser og praksis. 
 

Vedtak: 
Styret oppfatter at Seilflykonferansen ser ut til å følge opp suksessen fra 2010 og er 
meget tilfreds med forberedelser og planlegging så langt. 
Avdelingsleder anmodes å forbrede for et kort styremøte søndag 7 oktober kl 14:00 

 
 
Sak 51/12 Seilflyfaglige saker 

a) Status LAPL/ATO: Leder av mikroflyseksjonen har signalisert at deres seksjon vurdere å 
stoppe støtten til prosjektet som har liten fremdrift og resultat i påvente av overordnede 
avklaringer. 

b) Status CAMO: Økonomisk er forbruket høyere enn budsjett. En del arbeid gjenstår for 
motorfly i 2012. Ingen endring på status for seilfly hvor det er godt kontroll og sund drift. 

c) Seilflyforsikringer 2013: En arbeidsgruppe bestående av avdelingsleder, Tommy Kristiansen, 
Jan reimers og John Eirik Laupsa er nedsatt. Første møte avholdes innen utgangen av 
september. Intensjonen er å fremforhandle en ny flåteforsikring med eventuelle justeringer og 
tilbud fra aktørene i det norske markede. 

d) Jentecamp 2012. I samarbeid med Luftforsvaret gjennomføres Jentecampen helgen 7.-9. 
september. Arne Wangshom er arrangementansvarlig i avdelingsleders fravær (Nordisk møte) 

e) Nordiske møte: Gjennomgang av agenda og aktuelle saker. Norge deltar med avdelings- og 
styreleder. 

Vedtak: 
Styret støtter i prisnippet utspillet fra mikroflyseksjonen angående utviklingen i 
prosjekt ATO/LAPL. 
Øvrige punkter tiltredes av styret og tas til etterretning. 

 

 
Sak 52/12  Seilflysport vs. Nordic Gliding og Flynytt 
 
Det planlegges for en utgivelse av FlyNytt med betydelig seilflystoff i oktober til erstatning for 
Seilflysport 3/2012. Nåværende redaktør av Seilflysport bidrar til dette nummeret, men så takker han 
for seg. Styret har tidligere vedtatt å ikke utgi Seilflysport nr 4/2012, men vurdere en mindre 
Seilflyinfo med kalender. 
 

Vedtak: 

Styret ønsker å jobbe ut en seilflyinfo med kalender for utgivelse i desember 2012. 
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Sak 53/12  Riksanlegg – Ole Reistad Senter    
 

a) Kjøp av Barkaldhytta: S/NLF har nå formelt overtatt hytta til Nils Barkald. Kontrakten er 
underskrevet, første av åtte avdrag betalt og det nye vertskapet på Starmoen har flyttet inn. 
Vertskapet har signalisert at de ser for seg å bo samt leie hytta i et lengre perspektiv, men at 
innlagt vann og kloakk er en forutsetning for dette. Det er derfor tatt initiativ opp mot 
rørlegger og entreprenør for graving med tanke på et tilbud. 

b) Øvrig hyttebygging – ingen utvikling i saken 
c) Søknad om oppsetting av hangar – Espen Aarhus har skriftlig sendt inn en søknad for 

oppsetting av hangar på Starmoen. Hangaren er tenkt å huset søkerens to fly LN-RAR og LN-
FAB. 

 
Vedtak: 

Styret opprettholder positivitet til oppgradering av Barkaldhytta og spesielt med tanke 
på vann og kloakk og imøteser et tilbud med intensjon om snarlig oppstart av 
prosjektet. 
 
Styret oppfatter at det per d.d er større etterspørsel en tilbud på faste hangarplasser 
og er ut fra dette positiv til å vurdere nye hangarer. Plassering og utforming må 
tilpasses til en helhetlig plan for område. Denne ønskes utarbeidet i samarbeid med 
planarkitekten.. 

 

 
Sak 54/12  Eventuelt 
 

54/12 a) Trackingutstyr til konkurranser og strekkflyging 
Styret har blitt forelagt et forslag om å tegne et abonnement på hawketracking.com og 
gå til innkjøp av 10 trackere (SPOT). Systemet kan brukes under konkurranser og ved 
utleie til generelle strekkflyging (sikkerhetsfaktor). I tillegg kan private SPOTer 
knyttes opp til systemet. 

 
Vedtak: 

Styret er i utgangspunktet positiv til forslaget, men ønsker at det utarbeides et noe mer 
helhetlig og dokumenter forslag for vedtak. 

 
 
Møtet hevet kl. 21:05. 
 

 
Neste styremøte er søndag 7. oktober 2012 kl. 1400 i etterkant av 
Seilflykonferansen på Storefjell.   


