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Styremøte i Seilflyseksjonen 27. august 2014 

NLFs lokaler, Rådhusgata – Oslo 
Møte 3/14 
 

Møtet begynner kl 18:10 
Deltakere:  Håvard Gangsås (aksjonsliste) 
  Marit Lindstad 
  Steinar Øksenholt (protokoll) 
  Johann Normann (Skype) 
  Tommy Kristiansen (Skype) 
  Jarle Mathisen (Skype) 
 
Meldt forfall: Arne Wangsholm, Mariann Moen og  Kato Kvitne 
Forfall: Martin Bjørnebekk (ungdoms.rep) 
 
Sak 16/14 ATO, LAPL og myndighetsoppgaver (CA) 
 
NLFs kvalitet og sikkerhetssjef, Jostein Tangen orienterte om status på sentral fremdrift i prosjektet 
med å tilrettelegge for nye opplæringsbestemmelser, sertifikater og myndighetsoppgaver. De første 
signaler er kommet fra Europa på at innføringen kan bli utsatt og at det spesielt vil bli fokusert på 
forenklinger av ATO-funksjonen innenfor luftsportsegmentet. NLF holder fortsatt trykk på arbeidet 
med å kvalifisere seg som myndighet for seilflyging i Norge. Et arbeid som pågår i dialog med 
departementet. 
 

Vedtak: 

Styret tok orientereringen til etterretning og er positiv til de endringer som er foreslått som 

sannsynlig da vil utsette innføringen med inntil 3 år. 

 
 

Sak 17/14 Protokoller  
 

a. Referat / Protokoll fra styremøte 2/14 
b. Protokoll fra forbundsstyremøte 

 
Vedtak: 

Protollen fra møte 2/14 forelå kort tid i forkant av møtet, gjennomgått men vedtas på neste 
styremøte. Protokollen for forbundsstyremøte ettersendes når den foreligger. 

 

Sak 18/14 Økonomi 
 
Status første halvår 2014 viser et underskudd på 316.762 mot budsjett underskudd på 127.614, altså 
ca. 200.000 dårligere. Underskuddet knytter seg i hovedsak til et dårligere resultat på Ole Reistad 
Senter hvor det tegnes et bilde av mindre aktivitet og besøk av seilflygere. Med tilbakegang i 
medlemsmassen nås heller ikke budsjetterte mål for medlems- og lisensinntekter sentralt. Det er også 
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noe mindre tilskuddsmidler fra NIF. Med dette som utgangspunkt er utleie av Starmoen til Noble 
Ledger det som sannsynlig vil bringe regnskapet i pluss. 

 

Vedtak: 

Styret er bekymret for den økonomiske utviklingen i seksjonen som nå tegner å være i endring 

med de siste års resultater. Styret bringer dette inn i strategiarbeidet for kommende periode 

og ser på mulige tiltak. 

 
Sak 19/14 Pr og rekrutering 

a. Medlemsutvikling  
Ved utgangen av juli har S/NLF 1007 medlemskap, 73 færre en på samme tid i 2013. 

b. Lisenser og elevstatus. 
Det var ikke tatt ut statistikk til møte 

  
Vedtak: 

Styret ved Moen og Normann fortsetter arbeidet med å intervjue klubbledere samt forberede et 

innlegg og analyse tilbakemeldingene til seilflykonferansen. Status for lisenser og elever 

ettersendes. 

 
Sak 20/14 Hendelser og havarier 
 
6 nye hendelser er rapportert siden sist. Det er ikke rapportert om større materielle skader eller 
personskader i denne perioden. SUK har fått oversendt rapportene til behandling og vil publisere 
rapporter og eventuelle tilrådninger i samarbeid med fagsjef. 
 

Vedtak: 

Styret tok rapporteringen til etterretning og overlater til SUK å følge opp enkeltsaker og 

trender i samarbeid med fagsjef. 

 
 
Sak 21/14 Seilflyfaglige saker 

a. Status ATO / LAPL  /konvertering  
Se sak 16/14 

b. Luftsportsuka 2014 
Luftsportsuka ble også i 2014 en suksess selv om været var noe kaldt og vindfullt. Egil 
Roland organiserte seilflyaktiviteten på en veldig bra måte med hjelp fra  Elverum 
FK/s og Gardermoen SFK. Seilflyging var derfor den mest aktive seksjonen på årets 
treff. Roland har avgitt skriftlig rapport til styre hvor det også fremkommer forslag til 
forbedringer. 

c. Mikrolett seilflyging 
NLF har mottatt en henstilling fra Oslo SFK som ber om prøvedrift operativ drift av 
mikrolette seilfly i.h.h.t. gjeldene regelverk for seilfly. Fagsjefen redegjorde for 
gjeldene regelverk og handlingsrom som ikke gir NLF anledning til å gi dispensasjon. 
S/NLF er positiv til henstillingen, men kan bare anbefale den ovenfor myndigheten 
(LT). 
 

Vedtak: 

Styret takker Egil Roland, hans team av hjelpere og mannskapene på ORS for godt 

gjennomført luftsportsuka. 
Fagsjefen orienterer gen.sek om seksjonens syn driften av mikrolette seilfly 
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Sak 22/14 Ole Reistad Senter 
a. Noble Ledger 2014  

Norges Luftsportforbund har fremforhandlet og signert utleie avtale med Forsvaret 
i forbindelse med Nato-øvelsen Noble Ledger. Avtalen ansees å være av stor 
betydning og bør kunne gi et godt økonomisk bidrag. Aktiviteten i september 
flyttes for seilfly til Frya, mens mikro og motor har tilbud om å komme til Hamar. 

b. Skytefeltavtalen  
Gjennom sommeren har det ikke vært fremdrift på reforhandlingene. Avtalt 
fremdrift og møter som skulle vært gjennomført i sommer er kansellert av 
forsvaret. I NLF har vi ikke tro på at forhandlingene er i havn til årsskifte slik 
fremdriften nå er. Sannsynlig vil NLF be om mer tid og at prosessen må komme 
på skinner. 

c. Status drift og vedlikehold.  
Aktiviteten på senteret har vært god, men betydelig mindre enn tidligere år målt i 
antall seilflyslep. Etterspørselen etter arrangement er fortsatt god og spesielt 
modell har økt sin aktivitet med flere stevner og arrangement i 2014. 
Det nye fuelanlegget er åpnet for kontokunder og fungerer godt. 
Det er utført vedlikehold med beisning av hyttene i sommer. 

 
Vedtak: 

Styret er av den oppfatning at det er fremforhandlet en god leieavtale for Noble Ledger som 

bør kunne gi god avkastning med tilbakeføring av midler til anlegget. 
Styret er opptatt av at skytefeltavtalen er av stor betydning for Starmoen og NLF. Det er satt 

juridisk bistand på saken og S/NLF støtter det arbeidet som drives av gen.sek og 

administrasjonen. 

 
 

Sak 23/14 Seilflykonferansen 
  
Programkomiteen ved Arne, Mariann og Håvard presenterte sitt foreløpige program og plan 
for Seilflykonferansen på Klanten og Storefjell 3.-5. oktober. 
Administrasjonen har ansvaret for koordinering mot hotellet og organisering av flydagen. 
Hotellet er booket og bekreftet.  
 

Vedtak: 

Styret besluttet å gjennomføre konferansen i tråd med programkomiteens forslag. De siste 

justeringer gjøres raskt slik at invitasjonen med påmelding kan legges/sendes  ut. 

 
 

Sak 24/14 Nordisk møte 
a. Agenda  

Agendaen for det kommende nordiske møte er tidligere sendt ut. Styret drøftet 
enkeltsaker og innspill som skulle bringes med. Møte avholdes på Starmoen med 
S/NLF som vertskap. Det er planlagt med flyfag på fredag samt møte lørdag og 
søndag. Alle de nordiske landene er påmeldt med flere delegater. 

b. Representasjon fra styre 
Følgende deltar: Håvard, Mariann, Marit, Arne og Steinar. Arne er forespurt som 
møteleder og har innledet et samarbeid med R. Danewid som sekretær  
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Vedtak: 

Styret valgte delegasjonen som beskrevet 

 
 

Sak 25/14 Strategiarbeidet 
 
Mariann og Tom Brien skal delta på nasjonal konferanse om idrett og funksjonshemmede 
i Trondhjem 30/10-1/11. Aktuelle datoer å flytte til kan være 14.-15./11, 21.-22./11 eller 
24.-26./10 

 

Vedtak: 

Styret besluttet å utsette strategisamlingen og gjennomføre denne før jul.  

Nytt tidspunkt avklares og meddeles styremedlemmene fra seksjonsleder.  
 

 
Sak 26/14  Eventuelt 
 

Erlend Sørby har henvend seg til seksjonsleder med et spørsmål om endringen av kontrakten 
for hangaren som er oppført på Starmoen. Seksjonsleder redegjorde for saken henvendelse om 
endring. 

 
Vedtak: 

Styret var positiv til endringen av avtaleteksten.  
Seksjonsleder informerer NLFs gen.sek og Sørbye om vedtaket. 

 

 

Neste styremøte – styret samles i etterkant av Seilflykonferansen søndag 5. oktober på Storefjell for å 
avstemme aktuelle saker. 


