
 
 

 
 
 
 
 

Rådhusgata 5b. Postboks 383 Sentrum 0102 Oslo. Tlf: + 47 23011450 – Fax: + 47 23010451. Bankgiro 5002 05 01577 
Foretaksnummer: 974 953552 MVA. Internett: www.nlf.no. E-mail: post@nlf.no 

 

Styremøte i Seilflyseksjonen, 18. januar 2013 
NLFs lokaler, Rådhusgata - Oslo 
Møte 1/13 
 
Deltagere: Jan Erik Kregnes 

Ida Mellesdal 
Michael Koch 
Arne Wangsholm 
Martin Bjørnebekk (ungdomsrepresentant) 
Steinar Øksenholt(referent) 
 

Meldt forfall: Tommy Kristiansen 
 

Møtet satt kl. 17:00 
 
Møtet ble ledet av styreleder Jan Erik Kregnes.  
 
Sak 1/13  Protokoll.  
 
Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 8/2012 ble gjennomgått 
Protokoll fra Forbundsstyremøte 10. desember ble gjennomgått 

 

Vedtak: 

Styret godkjente protokollene fra møte 8/2012 

 
 

Sak 2/13  Økonomi.  
 

a) Regnskap per desember 2012 forelå til møtet. For S/NLF er resultatet nå et underskudd på 
omlag kr 1.400.000 mot et budsjettert årsunderskudd på kr 955.000. Endelig resultat forventes 
fortsatt å bli på budsjett eller bedre. Dette oppnås gjennom utfakturering av høstens aktiviteter 
på ORS, utlegg for Inter Hannover ved forsikringsutbetalinger i tillegg til at enkelte 
investeringer ved oppgradering/vedlikehold samt kjøp av Barkaldhytta ved ORS aktiveres. 

b) Når det gjelder seskjonstyrets vedtak angående økonomiske disposisjoner for kjøp av Piper 
Pawnee LN-EIC og etableringen av Nordic Gliding Aps er disse av en slik karakter at våre 
vedtak må fremlegges og godkjennes av forbundsstyre. 

c) Budsjettarbeidet starter opp nå kommende uke og i etterkant av helgens strategisamling. 
Budsjettkomiteen består av Kregnes, Koch og Øksenholt. Et foreløpig utkast fra komiteen 
forventes å kunne presenteres til diskusjon ved neste styremøte 13. februar. 

 
Vedtak: 

a) Økonomirapporten ble tatt til etterretning. 
b) Avdelingsleder forbereder saksunderlag for behandling i forbundsstyre 4. februar. 
c) Budsjettkomiteen fremlegger utkast til budsjett ved styremøte 13. februar 
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Sak 3/13  Hendelser og havarier 

Vi har mottatt en rapport siden sist som fremkommer som et funn ved teknisk vedlikehold på et 
klubb fly hvor rortape hadde løsnet og delvis tettet/blokkerte rorspalten. 
Fagsjefen har tatt aksjon på rapportskriving fra hendelser i 2011 og 2012 som ikke er publisert og 
vil prioritere dette arbeidet nå mot slutten av januar. 

Vedtak: 

Seksjonsstyre opprettholder synet på at de ikke er tilfreds med etterslepet på 
behandling og rapportskriving. Dette må nå prioriteres og finne sin løsning!  
 

 
Sak 4/13  Oppfølging av PR og Rekrutteringstiltak 
 

a) Rekruttering 2012: Det foreligger fortsatt ingen helhetlig og endelig rapport fra PR og 
Rekrutteringskomite slik seksjonsstyret har anmodet om svært lenge for komiteens aktiviteter 
i 2012. 

b) Ungdomsrekruttering: Seksjonsstyret har ikke mottatt noen tiltaksplan etter gjentatte purringer 
og velger nå å trekke inn ungdomsrepresentant Martin Bjørnebekk  i arbeidet for 2013. 

c) Medlemsutviklingen: Den generelle trenden fortsetter og ved utgangen av året var det 906 
medlemmer og 1134 medlemskap. Dette en reduksjon på henholdsvis 55 medlemmer og 30 
medlemskap fra 2011. 

d) Etter Seilflykonferansen oppfattes prosjektet knyttet til nye profileringsklær å ha stoppet noe 
opp. Det jobbes med justeringer av logo, og prosjektet føres videre av PR og 
Rekrutteringskomiteen ved Rebecca Hansen. 

 
Vedtak: 

a) Styret velger å avslutte Rekruttering 2012, og se fremover mot nye tiltak i 2013 
hvor seksjonsstyret vil sette rammene selv og engasjere komiteen i konkrete 
oppgaver. 

b) Styret setter in Martin Bjørnebekk i ungdomsrekrutteringen med målsetning om å 
sette i verk enkle og målrettete tiltak i 2013. Bjørnebekk rapporterer til styret så 
snart prosjektene er definert. 

c) Medlemsutviklingen bekymrer fortsatt styret og tiltakene gjennomført sentralt i 
2012 synes å ha hatt liten effekt. Lokale initiativ har allikevel gitt enkelte klubber 
fin oppsving. 

d) Styret vil holdes orientert om utviklingen i profileringssaken. 
 
 
Sak 5/13  Seilflyfaglige saker    
 

a) Status LAPL/ATO: Det er nå avtalt et møte med LT den 8/2-12 for oppstart av 
konverteringsarbeidet av nåværende flygebevis til LAPL-sertifikater. Jostein Tangen bistår 
S/NLF i analysearbeidet. 

b) Aktivitetsrapporteringen pågår og det er noe tidlig å si noe om utfallet.  
c) Forsikringstilbudene for 2013 er ute og de første tilbakemeldingene er mottatt. Flere har 

respondert positivt på prisnivået. 
d) NLF har mottatt varsel om oppsigelse av RØ-avtalen som er av stor betydning for samarbeidet 

med Forsvaret i Åmot (Rena) 
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Vedtak: 

a), b) og c) Styret tok rapporten til etterretning 
d) Seksjonsstyret ser med bekymring på mottatt varsel om oppsigelse av RØ-avtalen. 
Saken er av en slik betydning at den må få høyeste prioritet i NLF da både 
rikssenterne på Starmoen og Østre Æra er berørt. 
 

Sak 6/13  Hederstegn 
 
Hederstegns komitéen har fått inn to forslag på kandidater til seksjonshederstegn i 2013. Seksjonsstyre 
vurderte innstillingene av to godt kvalifiserte kandidater. 
 

Vedtak: 

Seksjonsstyret besluttet å anbefale begge innstillingene for utdeling i 2013. 
 
 
 

Sak 7/13  Seilflysport vs. Nordic Gliding og Flynytt 
 

a) Avtale, vedtekter og budsjett: Siden vedtaket fra styremøte 8/12 har avdelingsleder deltatt på 
et møte i København – Kastrup den 17. desember med svenske og danske kollegaer. Det 
foreligger nå et sett med avtaler, vedtekter og budsjett for oppstart av Nordic Gliding. 
Utgivelsen og samarbeidet krever etablering av Nordic Gliding Aps som vil stå ansvarlig for 
utgivelse og distribusjon av bladet produsert av Jens Trabolt. 

b) Til redaksjonsgruppen vil S/NLF måtte søke å finne en norsk kontaktperson og deltaker i 
denne gruppen. 

c) Ved å bli med i dette nordiske prosjektet vil kostnadene for medlemsbladet øke. Seksjonsstyre 
mener å legge et løp for at dette må hentes inn over forhøyet bladavgift. Til seksjonsmøte i 
april må denne saken forberedes og vedtaket ønskes tilpasset slik prissettingen av Flynytt 
gjennomføres i motorflyseksjonen. 

 
 

Vedtak: 

a) Styret vedtok å akseptere de fremlagte avtaler, vedtekter og budsjett samt 
innarbeide dette i saksunderlaget til forbundsstyrebehandlingen 4. februar. 

b) Styret ønskes at et antall navngitte personer forespørres i tillegg til at det legges 
ut en annonse på websidene snarest. 

c) Administrasjonen forbereder et forslag til tekst for vedtak av bladavgiften til neste 
styremøte. 

 

Sak 8/13  Riksanlegg – Ole Reistad Senter 
 

a) Status ansatte: De nyansatte har nå jobbet sitt første halvår og anlegget har i denne perioden 
fremstått meget attraktivt. Driften synes å gå mot et pent resultat også i 2012. 

b) Plan for vedlikehold: Intensjon er nå å ta fatt på internatet, men først vil adminbygget 
gjennomgå en opprydding samt nedskuring og boning av gulv. 

c) Utleie vinteren 2013: Også i vinter har vi god etterspørsel på utleiesiden hvor arbeidere både 
leier rom og hytter. 
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Vedtak: 

Seksjonsstyret er meget tilfreds med driften av senteret og slik det nå fremstår og de 
planer som foreligger for videre oppgradering og vedlikehold. 

 
Sak 9/13  Eventuelt 
 

9/13a: Anskaffelse av transponder i ASK-21, LN-GRA 
Fagsjefen har anbefalt anskaffelse av transponder til LN-GRA og har innhentet tilbud 
på kjøp samt installasjon. Behovet er i første rekke knyttet til høydeflyging og 
bruk/utleie av flyet ved Svedanorkurs og Frya-aktiviteter. Fagsjefen er ellers opptatt 
av at seksjonen bør ha en aktiv rolle i opplæring og bruk av transponder  

 
Vedtak: 

Seksjonsstyret besluttet å anskaffe samt installere transponder i ASK-21, LN-GRA 
 
 
Styremøtet ble hevet kl. 20:15. Etter en kort pause startet styret opp strategisamlingen med en 
evaluering av gjeldene plan. Arbeidet fortsatt utover lørdagen, men da med fokus på kommende og ny 
strategiplan. 
 
 

Neste styremøte er onsdag 13. februar, NLFs lokaler – Oslo. 


