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Styremøte i Seilflyseksjonen 5. oktober 2014 

Storefjell, Seilflykonferansen 

Møte 4/14 
 

Møtet begynte kl 14:00 
Deltakere:  Håvard Gangsås (møteleder) 

Mariann Moen   
Arne Wangsholm 
Marit Lindstad 
Johann Normann 
Steinar Øksenholt (protokoll) 
John Eirik Laupsa (Gen.sek) 

 
Meldt forfall: Tommy Kristiansen, Jarle Mathisen og Kato Kvitne 
Forfall: Martin Bjørnebekk (ungdoms.rep) 
 

 

Sak 27/14 Evaluering av Seilflykonferansen 

 

Styret evaluerte umiddelbart gjennomføringen av seilflykonferansen. I oppsummeringen fra deltakeren 
ble det gitt verdifulle råd som bør tas med til neste gjennomføring. Styret ønske å utarbeide en 
spørreundersøkelse på to nivåer. 1) Deltakere på konferansen og 2) Medlemmer som ikke deltok 
 

Vedtak: 

Styret vedtok å utarbeide et spørreskjema og sende dette både til deltakere og medlemmer som 

grunnlag for evaluering av Seilflykonferansen 2015. 

 
 

 
Sak 28/14 Ole Reistad Senter 
 
Gjennomføring av Noble Ledger ble en suksess. Samarbeidet med forsvaret og de utenlandske 
styrkene har vært positivt. Slitasjen fremstår også betydelig mindre enn fryktet. Kiosken vi ble 
oppfordret til å etablere ble ingen suksess og fremstod uønsket fra de utalandske styrkene da disse 
hadde eget tilbud. Daglig leder vil rette krav om kompensasjon for kostnader og tapt inntekt for dette.  
 
Daglig leder orienterte styret om den siste utviklingen på ORS hvor to av de ansatte i løpet av 
september valgte å si opp sine stillinger. Driftsleder er fristilt fra 6. oktober, mens vertskap og 
assisterende driftsleder går ut oppsigelsestiden frem til og med 31.12.2014. Begge vil avvikle ferie og 
avspasering i oppsigelsestiden. Styret diskuterte kortsiktige og langsiktige tiltak for driften ved ORS 
og i denne forbindelse var også NLFs gen.sek invitert til møte. 

 

Vedtak: 

Styret var tilfreds med gjennomføring av Noble Ledger og resultatet av denne og støtter 
utspillet om kompensasjonskrav for kiosken 



  Side 2 av 2 

Styret besluttet å gå videre i prosessen med fremtidig drift på ORS med utgangspunkt i 

aksepterte og bekreftede oppsigelser. 

  
 

Sak 29/14 Strategisamlingen 

 
Styret har til intensjon å gjennomføre en strategisamling før jul. Aktuelle datoer ble diskutert for en 
weekendsamling på Starmoen 
 

Vedtak: 

Styret besluttet å gjennomføre strategisamlingen 12.-14. desember 2015 

 
 
Møtet avsluttet ca 14:00 
 
Neste styremøte Strategisamlingen 12.-14. desember 2014 på Starmoen 
 


