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Styremøte i Seilflyseksjonen 3. november 2019 
Ole Reistad Senter – Starmoen, Elverum 

Møte 07/19 
 

Møtet begynte kl 14:00. 

 

Deltagere: Rebecca Hansen (møteleder) 

Johan Heggelund,  

André Ebert 

Martin Bjørnebekk 

Sondre Bjørø 

Steinar Øksenholt (protokoll) 

 

 

Sak 36/19 Godkjenning av protokoll 05/19 og 06/19 

 

Protokoll 05/19 og 06/19 var utsendt på forhånd 

 

Vedtak: 

Protokollen for styremøte 05/19 og 06/19 ble godkjent 

 

 

Sak 37/19 Økonomi 

 

Avdelingsleder redegjorde for status per september og oktober. For september er det svært 

liten endring fra det som ble fremlagt til møte 05/19. Oktober er per 3/11 ikke ferdigført, men 

viser per d.d et overskudd omlag 150.000 mot budsjett underskudd 265.000. Resultatet er 

altså betydelig bedre enn budsjett. I siste periode er det fakturert både for forsikringer og 

tekniske kurs som var periodisert i desember. Videre er det ved ORS startet opp fakturert av 

utestående slep, overnattinger og kritelister m.m til medlemmer. 

 

Vedtak: 

Utviklingen siden siste styremøte underbygger styrets oppfatning om at 

seksjonen har god økonomisk kontroll og nå litt bedre enn budsjett. 
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Sak 38/19 Aktivitet 

 

Siden siste styremøte har følgende vært gjennomført: 

Sesongavslutning ved ORS: Ble gjennomført 25.-27. oktober inkluder gjennomføring av Fly 

Trygt 3 med både MYB-FCL og RTL. Det ble en aktiv og fin helg på senteret som satte ett 

flott punktum på sesongen. Det ble totalt 1448 slep denne sesongen som er en nedgang fra 

1533 i 2018. 

Svedanormøte: Gjennomført på Kastrup 31. oktober. Rebecca, Steinar og John Eirik deltok. 

Nordic Gliding: Styremøte avholdt på Kastrup 31. oktober. 

LN-GRA: er leid ut til Voss FK/s etter at den har vært på Klanten en periode nå. 

LN-GBZ: Var opprinnelig utleid til NTNU fra 28. oktober både for demo hcp og klubbflyging 

i november. Dette måtte dessverre kanselleres på kort varsel, da det ble oppdaget en mindre 

skade, løs foring i vingebjelken for hovedbolt. Skaden må utbedres ved verksted (fabrikk og 

alternativene utredes. GRA vurderes tilbakekalt før den 21. november for å kunne 

gjennomføre demo av hcp-flyging på Oppdal 22.-24. november. 

LN-EIC: Flyet har produsert 1106 slep i slepeordningen på ORS i 2019 og har i tillegg vært 

utleid til Bjorli i uke 39 hvor det ble 28 slep. Sesongen er gjennomført uten store snag og 

driftsforstyrrelser. Flyet skal til 1000-timer og årlig på Kjeller i vinter. Vingene trenger snart 

en oppgradering med ny duk, skrog er ok og motor har fortsatt bra med timer igjen. 

 

Kommende aktiviteter: 

Virksomhetstilsyn: Gjennomføres hos Haugaland Seilflyklubb onsdag 6. november av 

fagsjefen. 

Flyplassmøte: NLF og LT har tatt initiativ til å utarbeide en «Veileder for flyplass og 

flyplassdrift». Dette som et kompenserende tiltak for at teknisk operativ godkjenning 

bortfaller for mange flyplasser. Steinar vil stille for Starmoen Flp som nå slipper å fornye sin 

teknisk operative godkjenning. 

 

Vedtak: 

Aktivitetsrapportene ble tatt til etterretning av styret. 

 

 

Sak 39/19 Møtekalender 

 

Styret besluttet å avholde følgende møter: 

 

08/19  12. desember, Skype kl 17-19 

01/20  11. februar, Skype kl 18-20 

02/20  24. mars, Skype kl 18-20 

03/20  13. mai, Skype kl 18-20 

04/20  9. juni, Skype kl 18-20 

 

Vedtak: 

Møteplan vedtatt 

 

Møte avsluttet kl 15:10 

 

Neste møte: 

12. desember, Skype 17-19 


