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Styremøte i Seilflyseksjonen 24. august 2016 
Skypemøte 

Møte 04/16 
 

Møtet begynte kl 18:00 

 

Deltagere: Arne Wangsholm (møteleder)     

Jon Vedum 

Jarle Mathisen 

Håvard Gangsås 

Marit Lindstad (protokoll) 

Steinar Øksenholt 

 

Meldte forfall: Martin Bjørnebekk, Johann Normann, Tom Arne Melbostad 

  

Sak 20/16 Godkjenning av referat fra siste møte 

 

Protokollen fra møte 03/16 i juni ble gjennomgått og kommentert. 

  

Vedtak: 

Protokollen ble godkjent. 

 

Sak 21/16 Info fra seksjonen 

 

Administrasjonen v/Steinar Øksenholt orienterte: 

 Stor takk til Håvard Gangsås som driftsansvarlig ved ORS i ferien. 

 Svedanorkursene Acro og Fjellflyging er kansellert pga få påmeldte. Kan vi selge inn 

kursene på en bedre måte? Evaluering gjøres før 2017. 

 Junioruken er vel gjennomført. Det bør vurderes om programmet skal deles mere opp 

og fokusere på følgende: 

1) Ta ekstra vare på 13-14 åringene 

2) De litt eldre gis tilbud om strekk- og acroopplæring 

3) Konkurranse og landslagssatsing 

 Terminfestede konkurranser er gjennomført på en solid og god måte. 

 Grunnkurs II er gjennomført med en elev. Øivind Thomassen stilte som instruktør i 

samarbeid med fagsjefen. Det ble relativt bra aktivitet av dette og august har vært en 

god måned på Starmoen.  

http://www.nlf.no/
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 Luftsportsuken 2016 ble gjennomført på en glimrende måte. Vi har kanskje nådd 

toppen for hvor mange personer ORS har kapasitet til å ta imot. Dette må evalueres før 

2017. 

 Lån til Salangen er utbetalt og effektuert slik at klubben kommer seg videre. Klubben 

fikk leie ASK 21 LN-GRA til sommeruken da deres egen L-23 Blanik star pga teknisk 

utbedringer.  

 Halvårsregnskapet for seksjon og forbund er ferdig. Økonomisk følger ORS den 

utviklingen det er budsjettert med. 

 Det gjennomføres samtale i dag med Norsk Luftsporttilsyn om tilrettelegging og 

klargjøring for konvertering til LAPL.  

 Høstaktiviteter ligger framfor oss. Status ved ORS gjøres opp, og fakturaer blir 

utsendt.  Det ser ut til at antall slep kommer opp mot fjorårets antall på ca 17-1800 

slep. EIC går som primærfly, mens KCH i store deler av sesongen har vært leid ut til 

Os Aero Klubb. 

 

Vedtak: 

Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

 

Sak 22/16 Status/tiltak PR og rekruttering, oppfølging 

 

Saken utgår. 

 

Vedtak: 

Saken tas opp igjen på et senere møte.  

 

Sak 23/16 Gjennomgang av høstens aktiviteter 

 

- Nordisk seilflyledermøte (NGM) 9-11/9. Vi sender Arne W, Håvard og Steinar 

- Seilflykonferansen Storefjell 7-9/10. Invitasjonen er ut og påmeldingen løpende, ca 30 

personer påmeldt per d.d. 

- Det er en norsk deltager, totalt 3 stk, på teknikerutdanningen i Sverige. Vi har også 

deltaker påmeldt motorkurs. 

 

Vedtak: 

Styret tar informasjonen til etterretning. 

 

 

Sak 24/16 Nordisk møte, info 

 

Arne W har laget presentasjoner. Suksesshistorier legges fram. 

 

Vedtak: 

Styret tar informasjonen til etterretning. 

 

Sak 25/16 Status seilflykonferansen 

 

De siste forberedelser pågår og programmet må sendes ut ca. 1.sept. 
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Vedtak: 

Styret fortsetter å oppfordre medlemmene til å melde seg på årets 

seilflykonferanse. Steinar avtaler ansvarsfordelingen med Johann. 

 

Sak 26/16 Terminlisten 2017, oppstart 

 

Innspill fra komiteene settes opp og styret fyller inn opplysninger om andre kjente aktiviteter. 

Terminlisten presenteres på seilflykonferansen. 

1. november er fristen for å levere planene ifm koordinering av luftrom med Forsvaret. 

UKK har laget en oppsummering etter pilotmøtet i sommer. 

 

Vedtak: 

Steinar setter opp utkastet med faste arrangement. 

 

Sak 27/16 Strategiarbeidet. Hvordan involvere klubber/medlemmer? 

 

Styret diskuterte hva som skal til for at klubbene skal få eierskap til strategidokumentet. 

Dokumentet er omfattende, og derfor velger styret ut 4 saker som vi ønsker å gjennomføre. Vi 

må fokusere på hva styret kan gjøre for at klubbene skal få en lettere hverdag.  

 

Vedtak: 

Styret har startet et arbeid som ikke er ferdig ennå. Arbeidet fortsetter. 

 

Sak 28/16 Eventuelt 

 

Vi skal dele ut to seksjonshederstegn i år. Ulike arrangementer og anledninger ble vurdert av 

styret. 

 

Vedtak:  

Utdeles i forbindelse med Seilflykonferansen. 

 

 

Neste møter: 

9. oktober konferanse 

5. – 6. november strategisamling 

14. desember 

 

 

 

Møtet ble avsluttet 20:15 


