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Styremøte i Seilflyseksjonen 24. mars 2020 
Skype 

Møte 02/20 
 

Møtet begynte kl 18:00. 

 

Deltagere: Rebecca Hansen (møteleder) 

Johan Heggelund,  

André Ebert 

Martin Bjørnebekk 

Sondre Bjørø 

Steinar Øksenholt (protokoll) 

 

Sak 11/20 Godkjenning av protokoll 01/20 

 

Protokoll 01/20 var utsendt på forhånd 

 

Vedtak: 

Protokollen for styremøte 01/20 ble godkjent 

 

 

Sak 12/20 Godkjenne seilflyseksjonens årsberetning for 2019 

 

Seilflyseksjonens årsberetning for 2019 ble godkjent ved e-postbehandling den 6. mars 2020 

 

Vedtak: 

Seilflyseksjonens årsberetning for 2019 ble godkjent 

 

 

 

Sak 13/20 Utvalg og utvalgsledere 

 

To av seksjonens utvalg er ikke formelt innsatt med nye ledere. Dette gjelder Merke og 

rekordutvalget samt Juniorutvalget. 
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Vedtak: 

Styret innsatte Sondre Bjørø med ledervervet i Juniorutvalget.  

Administrasjon kontakter kandidat for lederverv i Merke og rekordutvalget 

 

 

Sak 14/20 Seilflyseksjonens regnskap for 2019 

 

Administrasjonen redegjorde for seilflyseksjonens regnskap for driftsåret 2019. Resultatet 

viser et underskudd på ca 145.000 mot et budsjettert overskudd på 80.000.  

 

Vedtak: 

Styret godkjent regnskapet for 2019. 

Styret besluttet å innkalle til et eget arbeidsmøte for å se nærmere inn i 

seksjonens økonomi og snu underskudd til budsjetterte overskudd for 2020 og 

2021 

 

Sak 15/20 NM-arrangementer 2020 

 

Koronasituasjonen har foreløpig satt en stopper for alle idrettsarrangement, men det er 

forventet oppdateringer ut over våren. S/NLF har derfor valgt å fortsette planleggingen for 

gjennomføring av mesterskapene som terminfestet. 

 

NM i Valdres: Prosjektgruppen er godt i rute med arrangementet og vil avvente situasjonen til 

over påske før det tas en beslutning om mesterskapet utsettes eller kanselleres. 

 

NM Sportsklasse: Administrasjonen holder i dette og avventer utviklingen de neste ukene før 

ny og mer informasjon publiseres. 

 

NM Acro: Styret opprettet en arrangementsgruppe bestående av Rebecca Hansen, Jan Erik 

Arendal, Bernt Hustad Hembre og Steinar Øksenholt. Det er ønskelig at invitasjonen og ikke 

minst flyprogrammene gjøres kjent så snart som mulig. 

 

Vedtak: 

Styret opplever at NM-arrangementet forberedes godt og støttet utvalgenes syn 

på å følge utviklingen de nærmeste ukene før beslutninger om utsettelser 

og/eller kansellering tas 

 

 

Sak 16/20 Koronasituasjonens påvirkning på norsk seilflyging 

 

Situasjonen er i øyeblikket at myndighetene stengte ned all aktivitet den 12. mars. Dette ble 

fulgt opp med nedstenging av G-luftrom fra 15. mars. Per i dag er altså all seilflyging i Norge 

satt på bakken. NLF følger utviklingen tett fra dag til dag. Det er uklart hvor lenge dagens 

strenge regulering vil gjelde. 

 

Ved Ole Reistad Senter er vertskapet permittert og alle aktiviteter og bookinger for påsken er 

kansellert.  
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DTO er planlagt oppstart 1. april, men foreløpig utsatt til 8. april. Gjeldene skoletillatelser er 

utvidet og gjelder til 7. april 2020. Konverteringen fra flygebevis til LAPL S forsetter, men 

mange medlemmer vil nå slite med å opprettholde gyldige rettigheter som følge av 

flyforbudet. Seksjonen vurdere ulike tiltak knyttet til dette i samarbeide med myndigheten. 

 

Vedtak: 

Styret tok orienteringen til etteretning. 

 

Sak 17/20 Arbeidsmøter 

 

For å kunne jobbe mer i dybden på enkelte fagfelt har styret besluttet og organiserer 3 

arbeidsmøter innenfor 1) Flysikkerhetstiltak, 2) Fremtidig driftsmodell ved ORS og 3) 

Seilflyseksjonens økonomi 

 

Vedtak: 

Styret vedtok å innkalle til arbeidsmøte 31/3 kl. 18-21 for flysikkerhetstiltak og 

14/4 kl. 18-21 for ORS-modellen. Vedrørende møte 31/3 inviteres leder av SU, 

Svein Larssen 

 

 

Møte avsluttet kl 20:15 

 

Neste møte: 

13. mai, Skype fra kl 18.30 


