Styremøte i Seilflyseksjonen 20. januar 2021
Digitalt møte på Zoom
Møte 01/21
Møtet begynte kl 18:35.
Deltagere:

Rebecca Hansen (møteleder)
Johan Heggelund
André Ebert
Martin Bjørnebekk
Sondre Bjørø
Steinar Øksenholt (protokoll)
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Godkjenning av protokoll 05/21

Protokoll 05/20 var utsendt på forhånd
Styremøte 06/20 som var berammet 21. desember ble ikke avholdt
Vedtak:
Protokollen for styremøte 05/20 ble godkjent
Sak 2/21

Økonomi med foreløpig årsregnskap 2020 og budsjett 2021

Foreløpig årsregnskap for 2020 var utsendt på forhånd med kommentarer fra
administrasjonen. Regnskapet ikke er ferdig og størres poster må avklares med regnskapsfører
og revisor. Administrasjonen redegjorde for alle poster i regnskapet og de endringer som er
forventet. Etter at disponereringer er gjort forventer vi et godt overskudd i tråd med budsjett.
Seksjonsmøte 2019 vedtok budsjettene for perioden 2019-2021. Normalt vil tredje året i
denne perioden oppdateres ved Seksjonsmøte i 2021. Det er nå kjent at Seksjonsmøte er
besluttet utsatt fra 20. mars til 16. oktober 2021. Konsekvensen av dette ble diskutert i styret.
Vedtak:
S/NLFs styre er svært godt fornøyd med at det økonomiske resultatet for 2020
ser ut til bli langt bedre enn fryktet da pandemien slo inn i vår.
Styret besluttet at det vedtatte budsjettet for 2021 fra Seksjonsmøte i 2019
legges til grunn for driften i 2021.
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Utdanning og DTO

a) Den Store Seilflyboken er ferdig og tilgjengelig for salg både som bok og i flere
digitalt format/plattformer. Det blir spennende å ta i bruk nytt og oppdatert læreverk.
Vi forventer nok noen tilbakemeldinger nå i starten når flere får lest og eventuelt
oppdager feil og mangler. Produksjonens og publiseringen av denne boken gjør at
slike revisjoner kan gjøres oftere.
b) DTO og skolesjefsamlingen, program og gjennomføring
Vi planlegger for en «DTO og skolesjefsamling» lørdag 20. februar. Administrasjon
og leder SU har en alternativ plan for digital gjennomføring da forskjøvet til
påfølgende uke. Magefølelsen peker i retning av et digitalt møte. Invitasjon sendes
klubbene i uke 4.
c) Instruktørutdannelse var ett treningprogram i DTO-en som ikke var klart sist vinter.
Thomas Nielsen bistår administrasjon og SU med ferdigstilling av dette.
Gjennomføring av instruktørkurs i 2021 planlegges, men vi må avstemme med
klubbenes skolesjefer om kandidater og tidsplan.
d) OPS REG og TMS er to digitale verktøyer som utarbeides i forbindelse med oppstart
av DTO. OPS REG blir vår nye rapporteringsplattform og her nyttiggjør vi oss
erfaringer fra tilsvarende i motorfly og fallskjerm. Det programmeres nå for
arbeidsflyt og oppstart av denne plattformen for seilfly og sportsfly.
TMS er det nye digitale elvekortet, men også langt mer enn det. TMS blir en komplett
plattform for oppfølging av elever både i praktisk leksjoner og teori. Også her gjør vi
nytte av et verktøy som motorflyskolene har benyttet i ett år og hvor nå seilfly og
sportsfly fases inn.
e) Deklarasjon av DTO
Første del på veien mot dette er gjennomføring av Skolesjefsamlingen hvor svært mye
informasjon skal overbringes til klubbene. Frem til 8. april 2021 kan vi selv velge det
mest gunstige tidspunktet og deklarer oppstarten av DTO for seilfly. Innen vi kan
gjøre dette er vi avhengig av at verktøyene som OPS REG og TMS er ferdig og test og
at alle formalia fra Luftsportstilsyn er klarlagt. Vi tenker oss nå en testfase i mars og
oppstart til påske.

Vedtak:
S/NLFs styre tok orientere ingen i overnevnte saker til etterretning og støtter
de faglige vurderingen som ligger til grunn i oppstart av DTO denne vinteren,
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Driftsmodellen for Ole Reistad Senter 2021

Styret startet en prosess ved strategisamlingen sist høst med tanke på å kartlegge mulighetene
for en alternativ driftsmodell og ikke direkte videreføre vertskapsrollen slik den har vært siste
fem år. I dette rapporterte daglig leder om tre ulike aksjoner som nå pågår
a) Samarbeidsavtalen mellom Elverum Flyklubb og Norges Luftsportforbund trenger en
revisjon. Viktig i dette arbeidet er at den fra starten forankres både i S/NLF som
ansvarlig driver og Elverum Flyklubb. Avtaleendringer er krevende, men etter 30 års
drift har mye endret seg på anlegget vårt. Oppstartsmøte med Elverum Flyklubb ble
avholdt 18/1-21. Det var en god og konstruktiv start som vil bli fulgt opp videre i år.
b) Bevertning har vært en av hovedoppgavene i stillingen som vertskap. Vi ser at
bevertning er viktig for enkelte arrangementer og gjester, men at vi isolert tjener lite
på dette. For 2021 undersøker vi derfor muligheten med ett tettere samarbeid med
ekstern aktør. Vi gjennomførte et møte og befaring med lokal leverandør mandag
11/1-21 og avventer et tilbud for mulig samarbeid.
c) Renhold er også av hovedoppgavene i stillingen som vertskap. Godt renhold er en
suksessfaktor for fornøyde kunder. For 2021 ser vi også på muligheten for å
samarbeide med lokal og ekstern leverandør. Befaring er gjennomført 14/1-21 og
tilbud mottatt.
d) Vertskapsrollen ved Ole Reistad Senter kan med avklaringer og beslutninger knyttet
til pkt b) og c) over dreies mer mot en administrativ resurs i 2021. Store
arbeidsbelastninger i bevertning og renhold settes ut og en slik stilling bør da kunne
utlyses med om lag 50-60%.
Vedtak:
S/NLFs styre tok til etterretning orienteringen om utviklingen i overstående
saker. Når ytterligere detaljer knyttet til pkt b) er avklart anmodes daglig leder
å innstille for styre på hvilken driftsmodell sesongen 2021 skal benyttet.
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Seksjonsmøte og Luftsportsting

Seksjonsmøte og Luftsportstinget var planlagt gjennomført på Gardermoen lørdag 20. mars.
Utviklingen i pandemien og Covid-19 gjør det svært lite sannsynlig å avholde et fysisk møte
som planlagt. Luftsportstyret har tatt stillingen til dette samt vurdert muligheten for en digital
gjennomføring. Vedtak i denne saken ble fattet og møtene er utsatt til lørdag 16. oktober
2021.
For S/NLF får dette noen praktiske konsekvenser.
a) Oppstartsbudsjettet for 2021 vedtatt på Seksjonsmøte i 2019 blir som omtalt under
økonomi i sak 2/21 det budsjettet som legges til grunn for driften i år.
b) Valg av nytt seksjonsstyre blir da utsatt til oktober og sittende styre blir styrende frem
til 16. oktober.
c) Avklaringer på kontingenter og avgifter utsettes til 16. oktober, men vil unnsatt ikke
ha fått innvirkning før fra 1/1-2022.
Vedtak:
S/NLFs styre tok til etterretning konsekvensene av utsatt Seksjonsmøte og er
samlet innstilt på å gjøre best mulig jobb frem til utsatt seksjonsmøte i oktober.
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Status for TAKK-programmet

Vi er nå i gang med webinar og publiserer et program hvor vi kjører ett program digitalt per
måned. Neste gjennomkjøring er 25. januar og denne gangen er det Rebecca og Svein som
gjentar suksessen fra gjennomføringen på Seilflykonferansen. Øvrige bidragsytere til
presentasjoner kan også forberede seg på at de får ansvar i gjennomføring av webinarer
fasilitet av Rebecca. Det gjenstår fortsatt litt jobb med å ferdigstille alle presentasjonen
tilhørende hver plakat. Intensjonen er å ferdigstille dette før påske og da også frigi hele
materialet til klubbene.
De øvrige seksjonene i NLF er nå også aktivert med tanke på oppstart for tilsvarende
programmer i sine seksjoner.
Vedtak:
S/NLFs styre er godt fornøyd med fremdriften og ikke minst mottagelsen av
TAKK programmet med det som til nå har vært presentert og gjennomført.
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Strategiarbeidet frem mot tinget

Det pågår mange viktige og store prosesser i strategiarbeidet hvor også sak 3/21, 4/21 og 6/21
inngår. Frem mot Seksjonsmøte som nå er flyttet til oktober vil styre ha behov for å bearbeide
de ulike satsningsområdene for kommende periode
Vedtak:
Seksjonsleder vil innkaller til en workshop i styre hvor det jobbes kun med
strategiplanen for kommende tingperiode
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Aktuelle aksjonspunkter fra strategisamlingen

Det ble en rapporteringsrunde på oppgaver hver enkelt har ansvar for hvor vi også har vært
inne på deler av dette i sak 04/21. Aktuelle temaer var; hangarmodeller, UKU-mandat,
arvtager til leder av JUU, driftsmodell ORS inkl catering- og renholdsmodell, roadmapp for
EASA-sertifikater.
Vedtak:
S/NLFs styre ble oppdaterer på de enkelte sakene styremedlemmene har
ansvar for.
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Terminlisten 2021

Terminlisten har nå vært ute på Facebookgruppen «Norske seilflygere» siden 7. januar. Det er
postet 2 kommentarer der. Datoer for vinsjkurs ble i dialog med EFK/s foreslått endret og har
funnet en bedre plassering knyttet til parallelle aktiviteter. Ett forslag gikk på å skyve NM til
august eller finne en uke med røde dager. Administrasjonen har ikke mottatt andre
tilbakemeldinger. Uavklarte arrangementer i utkastet har også nå i hovedsak blitt koordiner og
funnet sin plass.
Vedtak:
S/NLFs styre godkjente terminlisten for 2021 slik at administrasjonen kan
publisere denne så snart som mulig.
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Møteplan for Seilflystyret 2021.

Det ble foreslått gjennomføring av følgende styremøter 10. mars, 30. august og 28. september
Vedtak:
S/NLFs besluttet å gjennomføre styremøter med datoer som foreslått.

Møte avsluttet kl 21:30
Neste møte:
10. mars 2021 kl 18:30-21:00 Temas/Zoom
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