Protokoll Motorflyseksjonens styre
Møte 06/2014
Avholdt 30. september i NLF`s lokaler.

Tilstede:
Stig Hoftaniska
Lars Øyno
Linda Christine Lilleng
Sindre Holberg
Santiago Amengual
Eirik Brutset
Ingelise Arntsen

Leder
Styremedlem på tlf
Styremedlem
Ungdomsrepresentant for Motorflyseksjonen
Fagsjef
Styremedlem
Styremedlem

Bjørn Skogøy

Styremedlem

Ikke tilstede:

Møte satt: Kl. 17:00
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt.
Styret er beslutningsdyktig.

02/14

Protokoll fra seksjonsstyremøte 05/14 den 11. juni 2014.
Vedtak:
Godkjent

18/14

Helikopter komite og status med arbeidet.
Vedtak:
Motorfly seksjonen må komme i mål med dette prosjektet. Vi ser vårt
fagseminar som en gylden mulighet til å samle noen aktører til dette
fagseminaret.
Linda er prosjekteier, Linda og Santi tar kontakt med Arne Mathisen i løpet av
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å formalisere arbeidet og undersøke korrekt saksbehandling overfor NIF.

19/14

Flytjenesten / Flygkören (FFK), Flytjenesten status etter fagseminar. Odd
Stormorken presenterer status pr. idag
Odd Stormorken var tilstede og informerte om status, utfordringer samt nye
visjoner for NAK`s flytjenesten. Han ble også stilt noen kritiske spørsmål ang.
deltagelse for nye klubber under flytjenesten.
Styret evaluerer saken på neste styremøte.
Vedtak:
Fagsjef utarbeider endring av teksten som er nedskrevet i håndboken for
NAK`s flytjeneste / brannvakt. Saken må til slutt behandles av hovedstyret.
Flytjenesten er også gjenstand for diskusjon og presentasjon under
fagseminaret i November.

32/14

Fordeling av klubber status arbeidet.
Hva har skjedd med dette prosjektet?
Vedtak:
Prosjektet realiseres og utvikles videre.

33/14

Overføring av LN-ACK fra Fjordane flyklubb til et andelslag satt sammen av
medlemer av Kjevik FK. Dette er ikke iht til avtalen med forsvaret men har
vært praktisert ved flere anledninger. Dette er den samme saken men Ola
Lilloen ber oss se på saken på nytt og prøve å gjøre det slikt Arne fikk det til
for dem. Vedlegger vedtaket vi gjorde sist.
Vedtak:
Det er enighet i styret at CUB`n må eies i.h.t. vedtektene som er fastsatt i NLF.
Kjevik FK må hvis de ikke ønsker å eie denne selv, etablere en veteranflyklubb
som er underlagt NLF og motorflyseksjonen. Fagsjef vil føre saken videre
overfor Kjevik flyklubb.

34/14

Fagseminar 8-9 november med oppstart 7. november med FI refresher.
Vedtak:
Seminaret kjøres som avtalt. Egenandelen for deltagerne til fagseminaret
settes til kr. 500.- og kr. 1850.- for deltagerne av FI refresher kurset.

35/14

Fagsjefen informerer om status for ATO prosjektet samt konsekvenser som
vi må ta nå som det er 99,9 % sannsynlighet for at hele ATO
implementeringen blir utsatt i hele EASA frem til 8/4-2018.
Forslag til vedtak.
Arbeidet forsetter men vi må ta høyde for å revidere dagens Skolehåndbok
hvis det blir slik at dagens RF også skal kunne skole til LAPL siden dette er et av
føringene som ligger i utsettelsen.

35/14

ANNET
Neste styremøte fredag 7/11-2014 Rica Gardermoen
Siste styremøte før jul med julemiddag blir i Bodø.
26/11 – 2/12 eller 9/12.

Møte hevet 2045
Santi

