
Protokoll Motorflystyret

Møte 2017-04

Avholdt 9. mai, NLFs lokaler, Møllergata 39, Oslo

Tilstede: Linda Christine Lilleng

Bjørn Skogøy

Elisabeth Olsen Nordvik

Ole Andre Utheim

Eirik Bruset

Bjørn Egenberg

Einar Bjørnebekk

Santiago Amengual

Torkell Sætervadet

Jostein Tangen

Meldt forfall:

Sindre Holberg

Møtet satt kl. 17:05

11/17

Vedtak:

NORGES
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Leder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Fagkontakt - administrasjonen

Administrasjonen

Administrasjonen

Administrasjonen

Styremedlem

Protokoll fra seksjonsstyremøte 2017-03

Protokollen ble gjennomgått.

Protokoll godkjent.

12/17 Presentasjonsrunde av styret og ansatte.

Styret og de ansatte presenterte seg selv.
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Ingen vedtak.

13/17 Gjennomgang av Motorflyseksjonens utviklings- og handlingsplan for

2017-2019 , samt fordeling av ansvarsområder

Utviklings- og handlingsplanen som hadde blitt utsendt i forkant av møtet ble

gjennomgått. Ved gjennomgangen ble det drøftet hvilke oppgaver det ligger i

de enkelte punktene. Ansvarlige i styret for hvert enkelt punkt ble avklart.

Vedtak: Ansvarsområdene for styrets medlemmer ble fordelt slik:

Sikkerhet og opplæring: Bjørn S. og Elisabeth

Luftrom: Alle følger med lokalt.

Anlegg: Bjørn S. og Linda

(Spesialansvar drivstoffanlegg: Elisabeth og Eirik)

Regelverk: Linda

Miljø: Bjørn E.

Service til klubbene: Alle

Flytjenesten: Bjørn E.

Rekruttering og integrering: Linda og Ole Andre

Breddeidrett og medlemsutvikling: Eirik og Ole Andre

Konkurranser og toppidrett: Bjørn S. og Linda

Organisasjon: Linda

Internasjonalt arbeid: Bjørn S. og Linda

Kommunikasjon: Ole Andre

Administrasjon: Linda

Økonomi: Linda

14/17 Teknisk utvalg

Eirik orienterte om behov for å intensivere arbeidet på det flytekniske området.

Det skal oppnevnes teknisk utvalg i seksjonen. Dette legges opp til å drive i

samarbeid med Seilflyseksjonen, eventuelt i regi av NLFs sentrale tekniske

komite.

Vedtak: Motorflyseksjonens tekniske utvalg består av Eirik Bruset (leder), Ole Andre

Utheim og Ulf Bjørtomt.
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15/17 Orientering om pågående saker

Santi og Torkell orienterte om mange av de pågående sakene. Blant de mest

aktuelle sakene ble PAL Il og fremtidig skolehåndbok behandlet.

Konklusjon: Sakene ble tatt til orientering.

16/17 Orientering fra møtet i Luftsportstyret 19. april

Saken utsettes til neste møte, alternativt vises det til protokollen fra
Luftsportstyrets møte.

Ingen vedtak.

17/17 Endring i ansattressurser.

Leder orienterte om at vår tidligere konstituerte fagsjef, Santi, har sagt opp sin
konsulentavtale med NLF. Han er fortsatt en aktuell leverandør, men da til

enkeltoppdrag etter avtale. Einar vil heretter være fagkontakt for motorfly. Han

er da kontaktpunktet for motorflyklubbene og Motorflystyret.

Vedtak: Styret ønsker at generaksekretæren deltar på neste møte som blir i juni. Vi

ønsker å drøfte hvordan arbeidet skal organiseres i tiden fremover.

18/17 Motorflystyrets møtedatoer resten av 2017

Styret drøftet behov for møter resten av året. Det er flere forhold som spiller

inn så datoer er foreløpige.

Vedtak: Motorflystyret har en foreløpig møteplan for resten av 2017 med følgende

møtedatoer: 7.juni, 30.august, 3.november og 8. desember.

19/17 Klubbkontakt — fordeling av klubbene

For best mulig kontakt og samarbeid med klubbene vil styret seg imellom
fordele ansvar for oppfølging av de forskjellige klubbene.
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Vedtak: Arbeidsutvalget i seksjonen (se sak 21/17) fordeler klubbene på en

hensiktsmessig måte og informerer styret.

20/17 Fordeling av budsjettmidler til Akrokomiteen og Presisjonskomiteen

Det er en høy aktivitet innen akroflyging og presisjonsflyging og stor interesse

for konkurranser. I seksjonens budsjett er det avsatt 100 000 kroner til

konkurranser, og 150 000 kroner til støtte Akro/Presisjon. Basert på søknader

fra komiteene har styret fordelt midlene. Norge har i år ansvaret for å

arrangere nordisk mesterskap i presisjonsflyging, en aktivitet det er avsatt

øremerkede midler til i budsjettet.

Vedtak: Begge aktivitetene tildeles 25.000 kroner hver som støtte til å arrangere

norgesmesterskap. Nordisk mesterskap i presisjon disponerer 50.000 kroner

til arrangementet. Som støtte til aktivitet blir det fordelt kr. 75.000 til hver av de

to aktivitetene.

21/17 Oppnevning av Motorflyseksjonens arbeidsutvalg

Alle seksjoner i NLF skal oppnevne et arbeidsutvalg hvor både tillitsvalgte,

fagressurser og ansattrepresentant er med. Størrelsen på utvalget er opp til

den enkelte seksjon å avgjøre, men det er hensiktsmessig med et relativt lite

utvalg for effektiv saksbehandling.

Vedtak: Motorflyseksjonens arbeidsutvalg er seksjonsleder Linda, nestleder Bjørn S.

og fagkontakt Einar.

22/17 Oppnevne representant til arbeidsgruppe: Statutter for

"forsvarstubene"

Det er behov for å revidere statuttene knyttet til flyene. Det er 25 år siden

statuttene ble laget og det er konstatert behov for å gjøre enkelte endringer.

Generalsekretæren skal lede en gruppe som skal arbeide med statuttene og

Motorflyseksjonen har blitt bedt om å oppnevne en representant til denne

arbeidsgruppen.
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Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

Møtet hevet kl. 20:20

Die
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