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Styremøte i Seilflyseksjonen 30. mai 2018 
Skype 

Møte 03/18 
 

Møtet begynte kl 18:00. 

 

Deltagere: Arne Wangsholm (møteleder)     

Rebecca Hansen 

Sondre Bjørø  

Lars Thorenfeldt (vara) 

Steinar Øksenholt (protokoll) 

 

Meldte forfall: Dörthe Jäschke, Jarle Mathisen 

 

 

Sak 16/18 Godkjenning av protokoll 02/18 

 

Protokoll 02/18 var utsendt på forhånd 

 

Vedtak: 

Protokollen for styremøte 02/18 ble godkjent 

 

Sak 17/18 Informasjon fra hovedstyre 

 

Det har ikke vært møte i Luftsportstyre siden sist. 

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringssaker til etterretning. 

 

 

Sak 18/18  Info fra seksjonen 

 

Administrasjonen orienterte om status på følgende områder: 

 

Hendelser og havarier: Ingen større hendelser eller havarier er rapportert. Mulig mindre 

forsikringsskade på ASW-20 som fikk skade på et ballanseror i forkant av NM. 

Rapportereringen er generelt mindre enn tidligere år og etter at vi byttet skjema. 

http://www.nlf.no/
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Økonomi: Regnskapet viser at vi ligger betydelig etter budsjett, men det er ikke fordelt 

inntekter til seksjonen for medlemskap, lisenser og bladavgifter i 2018. Dette berører en 

betydelig del av vår inntektsside. 

Medlemmer og lisenser: Foreløpig er kun medlemskapene overført til «Min Idrett» og hvor 

lisensen er planlagt overført i sommer. Foreløpig er den totale utviklingen av medlemskap og 

lisenser noe uoversiktlig uten rapporteringsfunksjon på tradisjonelle måltall. 

Ole Reistad Senter: Sesongstarten har vært god med fin aktivitet og godt belegg. Ved 

utgangen av mai har vi ca 500 slep som er ca 50 starter etter samme tidspunkt i 2017. Det har 

vært litt liten klubbaktivitet, spesielt fra Gardermoen SFK med skoling av elever. Vår nye 

slepeflyger og slepeflyene fungerer optimalt og er i normal drift. 

 

Gjennomførte sentrale aktiviteter:  

- IK-2 kurs avholdt med 5 deltakere. Instruktører var Ingar Pedersen og Steinar 

Øksenholt 

- Juniorsamlingen ble igjen suksess og med ca 25 deltakere (5 jenter). Samlingen var 

arrangert av juniorutvalget og hadde tradisjonelt innhold. 

- NC1 fra Starmoen ble avlyst pga treg snøsmelting og bløte jorder. 

- NM ble gjennomført med 25 fremmøtte deltakere i godt vær. Deltakeren var fornøyd 

og arrangørteamet leverte en veldig bra konkurranse. Kongepokalen gikk til Per 

Morten Løvsland, Sandefjord Seilflyklubb. 

 

Kommende aktiviteter: 

- IK-3 opptak gjennomføres med kun 3 kandidater 

- Svedanor strekkleir har 8-9 deltakere påmeldt. Instruktører er Ole Baartvedt og Ingar 

Pedersen 

- Luftsportsuka har fått Jan Erik Arendal som seilflykoordinator i stab. Vi tilbyr et 

opplegg rundt introturer, introduksjonskurs til acro og demo av DG1001 Club 

Marlies og Steinar har god kontroll på forberedelser i ORS-regi 

- Svedanor Acrokurs i juli har per dd 1. påmeldt. Vi trenger 3 elever for å gjennomføre 

og avventer frem mot påmeldingsfristen. 

- Junioruka planlegges av juniorutvalget. Det inviteres til grunnskoling, strekkskoling 

og vinsjaktivitet. 

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringssaker til etterretning. 

 

Sak 19/18  Seilflykonferansen 

 

Planleggingskomiteen har kommet opp med noen forslag til innhold og gjennomføring. Det 

gjenstår fortsatt en del arbeid med å konkretisere dette ned i konkrete forespørsler og avtaler 

med foredragsholdere. Invitasjonen går ut til medlemmene og publiseres med påmeldingen så 

snart hovedelementene i programmet er klart og senest innen sommerferien. 

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning 
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Sak 20/18  Seilflyseksjonens utvalg 

 

Nestleder har gjennom vinteren og våren hatt dialog med seksjonens utvalg (lederne) hvor 

fokus har vært på å revidere samt standardisere mandatene og sørge for at disse er 

harmonisert mot strategiplanen. Rebecca redegjorde for status i dette arbeidet og hva som 

gjenstår før styret kan formelt godkjenne nye mandater og utvalgsledere. 

 

Vedtak: 

Nye og reviderte mandater oversendes styre som saksunderlag til styremøte 

15. august (frist 8. august. 

 

 

Sak 21/18  Nordiske seilflydager 

 

Seksjonen har besluttet å benyyte Nordiske Seilflydager aktivt i markedsføringen av vår 

aktivitet ved å invitere alle klubbene med på en åpen dag med fokus på pr. og rekrutering 

helgen 25.-26. august. Et arrangementsutvalg bestående av Rebecca, Lars og Jarle forbereder 

gjennomføringen etter mønster og maler fra 2017. I august vil dette spilles ut mot klubbene. 

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etterretning 

 

Sak 22/18  Eventuelt 

 

22a: «Roadmap for seilfly» er ferdig og publisert. Takk til Rebecca for et godt utført arbeid. 

22b: Samarbeidsavtalen på Starmoen (NLF-EFK). Administrasjonen avklarer juridisk bistand 

med revisjonsarbeidet med gen.sek ihht aksjon avklart på møte våren 2018. 

22c: Seksjonsstyre vudrere å innstille på ytterligere etter seksjonshederstegn. Administrasjon 

avstemmer om dette er mulig og eventuelt lager en innstilling. 

Vedtak: 

  Se aksjonspunkter beskrevet i teksten. 

 

 

 

Møtet avsluttet: kl 19:00 

 

Neste møter: 

15. august 2018, Skype 

 


