Styremøte i Seilflyseksjonen 16. desember 2015
Skypemøte
Møte 10/15
Møtet begynte kl 18:00
Deltagere:

Arne Wangsholm (møteleder)
Tom Arne Melbostad
Jon Vedum
Jarle Mathisen
Håvard Gangsås
Marit Lindstad (protokoll)
Steinar Øksenholt

Meldte forfall: Kato Kvitne, Johann Normann
Martin Bjørnebekk har takket ja til å stille som ungdommens observatør på styremøtene.
Sak 54/15

Godkjenning av referat fra siste møte
Protokoller fra de forrige møtene 8/15 og 9/15 ble gjennomgått.
Vedtak:
Protokollene ble godkjent.

Sak 55/15

Info fra seksjonen

Administrasjonen v/Steinar Øksenholt orienterte:
 Det går mot et positivt økonomisk resultat for ORS i 2015 og tallene pr desember blir
klare i januar 16. Kostnadene er holdt nede, og inntekten har vært bra.
 Mindre momskompensjonen for luftsporten enn forventet henger sammen med lavere
omsetning.
 Medlemstallene ved utgangen av november ble gjennomgått.
 NLF er tildelt tilsynsmyndighet for utdanning og lisenser for seilfly og ballong i
Norge. Det arbeides for å komme i drift fra ca 1/7.
 Steinar Ø har deltatt på møte om forsikringer. Det har vært store utbetalinger de siste 3
årene.
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Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.
Sak 56/15

Administrative saker

a) Renteendring seilflymateriellfondet
Vedtak:
Styret vedtok at renten settes ned fra 7% til 4% fra 1. januar 2016.
b) Hederstegn
Seilflyseksjonens hederstegn er for 2015 tildelt Nina og Jon Ole Aske for mangeårig
og aktiv innsats for seilflymiljøet. Overleveringen skjedde på et arrangement hos
NTHF, og styret gratulerer.
Utdeling av hederstegn i 2016 ble diskutert.
Vedtak:
Jarle Mathisen skriver styrets innstilling vedr hederstegn for utdeling i 2016.
c) Seilflykonferansen
Det har blitt gitt tilbakemelding til Hallingdal FK om at de ikke har blitt tildelt Acromesterskapet, men Seilflykonferansen ønskes holdt på Storefjell.
Seilflykonferansen settes opp igjen som sak på januarmøtet 2016. Avklaringer og
forberedelser fortsetter.
d) S/NLF representanter i sentrale komiteer
Vedtak:
S/NLF melder inn sine representanter til sentrale komiteer for perioden 1.
januar 2016 til 31. desember 2017 slik:
NLF anlegg: Håvard Gangsås
NLF luftrom: Jarle Mathisen
NLF ungdomsutvalget: Martin Bjørnebekk
e) Bemanning ORS 2016
Administrasjonen holder møte med Marlies 18/12. Terminlisten viser det meste av
aktiviteten ved ORS neste år, og er et greit underlag for diskusjon med henne.

Sak 57 /15

Eventuelt

Etter strategisamlingen
Kort oppsummering av de 4 punktene fra strategisamlingen. Hvor vil vi være om 5 år?
Møtedatoer i 2016 ble fastsatt:
27. januar
2

9. mars ½ dag Oslo (15-20)
27. april
8. juni
24. august
9. oktober konferanse
5 – 6 november strategisamling
14. desember
Motorglider
Gauldal tilbyr å leie ut sin Vivat til S/NLF på Starmoen. Tilbudet er avhengig av at vi kan
sette opp et skoleopplegg med instruktører for både teori og flyging. Håvard jobber videre
med prosjektet
Utstyr til ORS
Det har i forskjellige sammenhenger kommet ønske om å ha en traktor på ORS.
Nødvendigheten av gressklipping og kosting av asfalten sammen med godt økonomisk
resultat i 2015 ble lagt til grunn i vurderingen.
Vedtak:
Styret godkjenner innkjøp av traktor innenfor en ramme på kr 100.000,-

Møtet ble avsluttet 20:00.
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