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Styremøte i Seilflyseksjonen, 10. juni 2013 

NLFs lokaler, Rådhusgata – Oslo 
Møte 5/13 
 

Deltagere: Håvard Gangsås (referent) 
Mariann Moen  
Tommy Kristiansen 
Jarle Mathisen 

  Kato Kvitne,  
Marit Linstad  
Arne Wangsholm (Skype) 

 Johann Normann (Skype) 
Steinar Øksenholt 

 
Meldt forfall:   
 
Møtet satt kl 17:00 
 
Møtet ble ledet av styreleder Håvard Gangsås 
 
Sak 28/13  Protokoller og referater 
 
Protokoll fra Seilflyseksjonens styremøte 4/13 ble gjennomgått 
Signert protokoll fra seksjonsmøte 2013 ble fremlagt 
Orientering om saker fra siste forbundsstyremøte 3/13 
Referat fra styremøte i Tilrettelagt Luftsport 10/5-2013 ble fremlagt 
 
 Vedtak: 

 Styret godkjente protokollen fra styremøte 4/13 

 
Sak 29/13 Økonomi 
 
Til møtet forelå økonomisk status per april 2013 som viser et resultat på -545.342 kr (underskudd) mot 
et budsjettert underskudd på -30.700 kr. Administrasjonen forklarer avviket ved feil i budsjettering 
ved Ole Reistad senter hvor spesielt inntektssiden er periodisert vel optimistisk i Q1. 
 
Ved Ole Reistad Senter rapporterer daglig leder om en omsetningsøkning over kasse på ca 110.000 
sammenliknet med samme periode i 2012. Slefly LN-EIC er kommet godt i drift og fremstår robust og 
godt etter oppgraderingen i vinter. Aktivitetene har vært gjennomført som planlagt, men fortsatt er 
trenden med tanke på deltakerantall i konkurranser. Per d.d er det heller ingen påmeldt til sentrale 
grunnkurs og acrokurset i juli. 
 

Vedtak: 
 Styret tok den økonomiske rapporten til etterretning og anmoder om oppfølging med 

statusrapporter for perioden mai-juni så snart dette foreligger. 
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Sak 30/13 Strategiplan 
 
Styret gjennomførte en rask statusevaluering av planen per d.d. 
 
Planarbeidet for 2014 har oppstart ved at styreleder anmoder om innspill innen 25. august. Det er 
planlagt et eget strategimøte i oktober. 
 
Det ble avstemt forventninger, mål og oppgaver med hvert enkelte styremedlem i.h.h.t 
ansvarsfordelingen i planen (Sak 24/13) samt oppfølging av komiteer i.h.h.t til følgende fordeling 
 
Sikkerhet og Utdanning – Tommy Kristiansen 
Teknisk –  
Luftrom – Jarle Mathisen 
Miljø – Håvard Gangsås 
Anlegg / Ole Reistad Senter – Håvard Gangsås / Marit Lindstad 
Uttak- og konkurranse – Kato Kvitne 
PR og rekruttering – Mariann Moen 
 
 Vedtak: 
 Innspill til planprosessen for 2014 sendes seksjonsleder og har frist 25. august 

 Ansvarsfordeling for S/NLFs komiteer ble vedtatt i.h.h.t opplistingen over og Sak 24/13 
 
 
Sak 31/13 Komiteer og utvalg  
 
Styret jobbet videre med komitestruktur og sammensetning med utgangspunkt i drøftingene fra sak 
22/13 på siste styremøte. Mandatene til de ulike komiteene er gamle, utdaterte og trenger en 
revitalisering. Styret besluttet at ansvaret for revisjon av mandatene legges til styrekontakten og gjerne 
i et aktivt samarbeid med den enkelte komite. Mandatene må sees i sammenheng med seksjonens 
vedtatte strategi og handlingsplan. 
 
I luftromskomiteen har S/NLFs medlem nå rykket opp som leder for NLFs sentrale komitre. Med dette 
må vi i seksjonen engasjere en ny person. Det er også et behov for regionale luftromskontakter både på 
Vestlandet og i Trøndelag. Aktuelle personer kontaktes av styrets representanter i regionen. 
 

Vedtak: 
 Styreleder kontakter alle nye komiteledere og avklarer forventninger, mål og strategier 

Oppnevnte styrekontakter gjennomfører revisjon av mandatene for sine respektive komiteer 

innen 24. juni 2013. 

 
 
 
Sak 31/13 Pr og rekrutering 
 
Profileringsprodukter – Veldig få (16-17 personer) har bestilt produkter fra den nye serien av artikler 
som gikk ut som et tilbud i vår.. Det er tatt inn et mindre lager til shopen på Ole Reistad Senter. 
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Medlemsutvikling – Per 31. mai har seksjonen 1024 medlemskap og med dette har vi snudd trenden 
for første gang på lenge! En liten økning på 5 medlemskap tar vi med oss som et positivt tegn i tiden. 

 
Lisenser og elevstatus – Til møte forelå en utskrift fra MeLWin som viser at vi har nedgang i antall 
gyldige og aktive lisenser både for elevbevis, flygebevis og instruktørbevis. Det er utstedte 32 nye 
elevbevis og 5 nye flygebevis så langt i 2013. I dette er det positiv utvikling sammenliknet med 2012. 

 
Vedtak: 
Styret tok orientering til etterretning og ser veldig positivt på økningen i medlemskap 
samt nyutstedelser av elev- og flygebevis. 

 

 
Sak 32/13 Hendelser og havarier 
 
Til møte forelå status per rapportering ved utgangen av mai hvor det er fire nye rapporter På dette 
tidspunktet av sesongen har vi ikke mottatt rapporter av alvorlig karakter. Rapport nr. 4-7 er nå 
behandlet av SUK og publiseres en av de nærmeste dagene. 
 

Vedtak: 
Styret tok rapporteringen til etterretning 

 
 
Sak 33/13 Seilflyfaglige saker 
 
Status ATO / LAPL – SØ orienterte om status. Det er nå mulig å søke om konvertering av flygenevis 
til LAPL. GAP-analysen som er oversendt LT viser at vi har noen hull i utdanningen som må dekkes 
ved konverteringen. S/NLF bør søke å tilrettelegge for kurs/seminarer slik at medlemmene kan dekke 
disse hullene i løpet av 2013-2014. Det jobbes videre med en etablering av en sentral ATO for seilfly 
så snart LT har kapasitet til å møte oss igjen. Det vurderes også et samarbeid med Luftfartsskolen. 
 
Legeattest for seilfly – Sjefslegen har sendt ut et brev hvor han konkluderer med at alle seilflygere nå 
må til flyleger i henhold til innførte og nye regler. NLF var sterkt uenig i denne vurderingen og 
engasjerte advokat for å vurdere dette. LT og har etter innspill fra NLF valgt å trekke tilbake brevet og 
kjennelsen som ble publisert i dette. 

 
Luftrom – JM orienterer om endringer gjeldene fra 31.5 for Farris West (sentrale deler av Telemark). 
Det er utarbeidet forslag til nye luftromsbokser for Lunde og Notodden. Regionale luftromskontakter 
opprettes ref sak 31/13 – KK og AW finner en i vest og HG forespør kandidat for Trøndelag 
 
Web og Nordic Gliding – HG orienterer om innspill til styret for mer og oppdatert aktivitet på web. 
Det opprettes en redaksjonsgruppe for blad og web hvor ytterligere to personer gis tilgang til å legge 
ut nyheter på hjemmesidene. 
 
Luftsportsuka – SØ og HG rapporterte om planlagte Seilflyaktiviteter. Fortsatt noen løse tråder og vi 
har per d.d ikke fått respons fra GSFK og EFK/S. Vi må bemanne en aktivitetsansvarlig for hele 
arrangementet (13.-16.). Det har vært noe «murring» fra lokale klubber om deltagergebyr for aktivitet 
på «egen plass». For disse dagene disponeres anlegget av NLF og styret fant det naturlig å lojalt støtte 
opp om bidraget til arrangementet for ordinære deltakere. Mannskap som må til for å tilby en aktivitet 
skal dekkes av S/NLF. Forøvrig har vi fra LT ikke fått godkjenning for teoretiske og praktiske prøver 
til RTL under arrangementet. 
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Vedtak: 

Styret tok orienteringer og rapportereringer til etterretning 

 
 

 
Sak 34/13 Ole Reistad Senter 
 
Status drift – SØ rapporterte. Nytt utevannsanlegg etablert og i drift etter at det ble konstantert en 
større lekkasje på det gamle sist sommer. Driften går ellers meget bra og vi har mange fornøyde 
kunder som stadig vender tilbake. Stor etterspørsel etter interne og eksterne aktiviteter og leie i 
hovedsesongen. 

 
Fuelanlegg – SØ og HG rapportere om status. Med teknisk og operativ status på gammelt anlegg har 
ferdigstilling av det nye anlegget prioritet. Anlegget gjøres i ferdig slik det står og vi har aksept fra 
NLF til å gjøre dette innen for en ramme på 350.000. Når anlegget står ferdig har vi to (2) tanker på 
12.000 liter som kan ta enten samme eller ulik kvalitet for fremtiden. Det er investert i en (1) ny 
pumpe og nytt kontosystem. Ved oppstart kan vi derfor kun levere en kvalitet fra anlegget.  
Aviator Service ved Eskild Amdal er på markedet og har kontaktet oss for levering av sine produkter. 
Aviator kan nå levere både 100LL og 91UL, men vi har ikke mottatt pris og leveringsbetingelser før 
møte. Mogasalternativet, primært for slepefly og mikrofly, på stor tanker synes å være lite realistisk 
med tanke på kvalitetsforringelse av produktet. Som alternativ krever dette større omløpsomsetning og 
kun aktuelt ved mindre kvanta. 
 
Uregistrert biler – HG orienterte om at han har fått direkte henvendelser om bruk av uregistrerte biler 
på Starmoen i regi av EFK. Etter noe diskusjon valgte styret og avvise saken og oversende den til 
anleggskomiteen og daglig leder.  
 

Vedtak: 

Styret ønsker sterkt at MOGAS alternativet utredes nøyere og at det skal kunne tilbys 

to fuelalternativer på Starmoe i fremtiden. Beslutningsgrunnlag sendes ut på epost så 

snart det foreligger.  

 
 
Sak 35/13 Eventuelt 

 
35/13a Transponder for BZ –  Styret i Tilrettelagt luftsport har oversendt en ønske om å installerer 
Transponder i ASK-21 LN-GBZ til sine eiere S/NLF og EFK/S. Kostnaden er stipulert til 25.000 kr 
fordelt 50/50 på klubbene. Signalet fra EFK/S er at de ikke ser seg bemidlet til en slik investering nå. 
Private investorer har sagt seg villig til å kjøpe instrumentet. For S/NLF har transponder betydning for 
bruk til høydeflyging samt opplæring sentralt ved innføring til seilflymiljøet. 
 

 

 

 

Vedtak:  

S/NLF har ikke budsjett til kjøp av transponder og anbefaler at det lages en avtale 

med privat investor om kjøp av instrumentet. S/NLF dekker installasjonen over sitt 

budsjett. 
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35/13b Veteran Day 2014. HG redegjorde for et forslag om å sette en ny aktivitet på 
terminlisten. Intensjonen er å ha et tilbud til våre eldre piloter.  
 

Vedtak: 
 Styret er positive til aktiviteten og anmoder HG utreder arrangementet nøyere og 

vurdere muligheten for gjennomføring i 2014. 

 
 
35/13c Familiehelg på Starmoen. MM redegjorde for sitt forslag om å innby til en familiehelg 
på Starmoen allerede i sommer. 
 

Vedtak: 
 Styret er positive til aktiviteten og anmoder MM sammen med staben på ORS til å 

innby til familiehelg 18.-21. juli 2013. 
 
 
Neste styremøte avholdes: 27. august 2013  


