Protokoll
Motorflyseksjonenes styre
Møte 2019 07
Avholdt 2. oktober, NLFs lokaler i Møllergata 39.
Deltakere:
Styret:

Bjørn Egenberg - leder
Linda Christine Lilleng - nestleder
Stig Arve Haugen - styremedlem
Martin Bjørndahl - styremedlem
Ole Andre Utheim - styremedlem
Bjørn Skogøy - styremedlem via Skype
Solrun Krane - styremedlem via Skype

Sekretariatet:

Stian Kultorp, fagkontakt og referent.

Meldt forfall:

Ingen

Møtestart kl. 17:00

052/19

Protokoll fra Motorflystyrets møte 2019 06, den 28. august

Gjennomgang av protokoll ved Bjørn Egenberg.
Vedtak: - Protokollen ble godkjent.
053/19

Økonomisk status for Motorflyseksjonen

Regnskapsoversikt var utsendt med saksdokumentene. Det oppfordres at spørsmål knyttet
til økonomi sendes til administrasjonen minst en dag i forkant av møtet slik at riktig svar på
spørsmålet og eventuelle kommentarer kan forberedes.
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Redaktør i Flynytt, Lise Grønskar, melder om et fallende antall abonnenter som følge av
medlemsutvikling og redusert omsetning på annonsesalg, noe som påvirker regnskapet i
negativ retning.
Lises stilling som redaktør i Flynytt har blitt økt fra 72% til 100% stilling. Dette øker
personalkostnaden, men blir i stor grad utlignet med noe større egenproduksjon. Imidlertid
er totalen en viss økning av kostnadene. Lise Grønskar forventer at regnskapet for Flynytt i
2019 vil ende som budsjettert eller bedre.
Vedtak: - Orienteringen ble tatt til etterretning.
- Styret ønsker regnskapsoppsett til hvert styremøte med sammenlignbare regnskapstall for
foregående år, samt en note om hva som kan forventes av større kostnader/inntekter frem
mot årsslutt.
- Styret ønsker rapport fra Flynytt til neste styremøte om utviklingen på annonsesalget og
hvordan salget gjennomføres.
- Det tilrådes at det fremover arbeides med tiltak for å heve annonsesalget, samt vurdere
kost/nytte av å eventuelt reklamere for Flynytt i øvrige medier for å bedre inntektssiden.
054/19

NLF Flytjenesten - Ny forskrift om statsluftfart med utarbeidelse av
sikkerhetssystem

Bjørn Egenberg og Stian Kultorp hadde et møte med leder for Flytjenesten, John-Eivind
Skogøy, i forkant av styremøtet. Her hadde Skogøy redegjordt for sine planer om hvordan
det kan arbeides fremover med utvikling av et sikkerhetssystem for NLF Flytjeneste. Bjørn
Egenberg orienterte om innholdet i formøtet, og anbefaler at John-Eivind Skogøys forslag til
fremdrift i utsendt notat følges.
Vedtak: Orienteringene ble tatt til etterretning og John Eivind Skogøys plan for fremdrift
støttes.
055/19

Status støtte til instruktørutdanning

Bjørn Egenberg har vært i kontakt med alle kandidater som har fått innvilget støtte. Alle var
fornøyd og takket. Det er noe variasjon i planene for fremdrift med utdannelsen blant
kandidatene. Roy Welle fra Værnes flyklubb melder at det kan være andre kandidater som
har større behov for støtten, og åpner med det å si i fra seg støtten han har fått tilsagn om.
Egenberg skisserer to mulige løsninger for behandling i den sammenheng:
1. Annen søker fra Værnes flyklubb tildeles støtten.
2. Man vurderer alle resterende søkere på nytt.
Vedtak: - Orienteringene ble tatt til etterretning. Etter vurdering i styret ble det besluttet å
overføre støtten som opprinnelig var meddelt Roy Welle til Thomas Balsvik i Værnes flyklubb.
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056/19

Utvalg i Motorflyseksjonen

Det vises til notat i samledokument i forkant av styremøtet. Kultorp orienterte om sin
erfaring med uklarheten rundt komiteer og utvalg tilsluttet Motorflyseksjonen siden hans
tiltredelse i organisasjonen sommeren 2018.
Linda C. Lilleng orienterte om at det er vedtatt at seksjonene skal ha utvalg fremfor
komiteer. Praksis har også vært at det utnevnes en leder for det enkelte utvalg som deretter
rekrutterer medlemmer til utvalget.
Det var dialog i styret rundt dagens varierende praksis med utvalg og komiteer, og hvordan
dette bør organiseres i fremtiden. Det ble også drøftet om utvalg burde fungere på tvers av
seksjoner.
Stig Arve Haugen orienterte om arbeidet han har gjort etter oppgave han fikk i forbindelse
med sak 046/19 under styremøte 2019-06 i forhold til sikkerhetsarbeidet i seksjonen, noe
som også satt i gang en dialog rundt styrebordet. Det er enighet om at det bør fokuseres
enda mer på sikkerhetsarbeidet fremover, og det poengteres at sikkerhet er organisasjonens
fokusområde.
John Eirik Laupsa orienterte om forbundets arbeid med opprettelse av en sentral
sikkerhetskomite.
Bjørn Skogøy orienterte om arbeidet med å kartlegge kandidater innenfor utdanning til
seksjonens S/U-utvalg. Skogøys forslag er at det bør rekrutteres kandidater med relativt lang
erfaring som instruktør, og at det bør rekrutteres 3-4 personer innenfor utdanning til
utvalget.
Det ble stilt spørsmål om man skal ha ett utvalg som i dag (SU), eller om det skal være to
separate utvalg; eget Sikkerhetsutvalg og eget Utdanningsutvalg.
Vedtak: - Orienteringene ble tatt til etterretning.
- Motorflyseksjonen skal følge forbundets vedtak om bruk av utvalg på seksjonsnivå.
- Styret nedsetter en arbeidsgruppe bestående av Linda C. Lilleng og Ole A. Utheim som skal
utarbeide en oversikt over seksjonens utvalg, utvalgenes medlemmer og utvalgenes mandat.
Arbeidsgruppen utarbeider en rapport som legges frem ved neste styremøte.
- Motorflyseksjonen skal jobbe med utvalg på følgende måte fremover:
Det arbeides med forslag til medlemmer av de ulike utvalgene i månedene etter
seksjonsmøtet. Styret gjør vedtak om nye utvalg på siste møte før årsskiftet, og de nye
utvalgene tiltrer fra 1. januar i året etter at seksjonsmøtet er avholdt. Utvalgene har da en
funksjonstid på 24 måneder.
- Stig Arve Haugen utarbeider en skriftlig rapport fra sitt arbeidet som legges frem for styret
ved neste styremøte som også videreformidles til Motorflyseksjonens Sikkerhetsutvalg, og
NLFs nye sentrale sikkerhetskomite.
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- Bjørn Skogøy utarbeider skriftlig rapport fra sitt arbeid som legges frem for styret ved neste
styremøte.
- Det etableres eget Sikkerhetsutvalg og eget Utdanningsutvalg.
057/19

Motorflyseksjonens kandidat til NLFs sentrale sikkerhetskomité

Luftsportstyret skal etablere en sentral sikkerhetskomite hvor seksjonene har frist for å
melde inn innstilling til kandidater innen 15.11.2019.
Vedtak: - Motorflyseksjonens styremedlemmer arbeider individuelt med å utarbeide forslag
med potensiell kandidater som meldes styreleder innen 15.10.2019. Styret beslutter deretter
hvilken kandidat som blir Motorflyseksjonens innstilling som kandidat til NLFs sentrale
sikkerhetskomité.
- Det arbeides samtidig med å kartlegge kandidater til Motorflysekjsonens Sikkerhetsutvalg.
058/19

Nasjonal "Åpen dag"

Det vises til sak 047/19. Styret drøftet videre mulige arrangementsformer for å fremme
motorflyging ved en felles nasjonal "Åpen dag".
Vedtak: - Styret oppnevner en arbeidsgruppe bestående av Solrun Krane, Martin Bjørndahl
og Ole Andre Utheim som skal utarbeide et forslag for gjennomføring av Nasjonal "Åpen
dag" som legges frem ved neste styremøte. Gruppen ledes av Martin Bjørndahl.
059/19

Fastsette dato for neste styremøte, møte 2019 08.

Frekvensen for seksjonens styremøter i forhold til behovet ble drøftet. Det har kommet
signaler om at det gjerne kan være noe lengre tid mellom hvert styremøte.
Vedtak: - Neste styremøte avholdes onsdag 04.12.2019 på Gardermoen. Etter styremøtet
arrangeres det julemiddag for styret. Stian Kultorp sjekker opp hotell med møterom, middag
og overnatting.
060/19

Fastsette tidspunkt for kurs i Organisasjon- og rolleforståelse.

Rebecca Hansen holder kurs i Organisasjon- og rolleforståelse for seksjonsstyrene i NLF.
Vedtak: - Stian Kultorp forespør Rebecca Hansen om hun kan hode kurs for styret i
forbindelse med styremøtet på Gardermoen 04.12.2019.
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061/19

Ren utøver

Det er krav om at alle styremedlemmer underlagt NIF gjennomfører nettkurset Ren Utøver.
Vedtak: - Alle styremedlemmer gjennomfører nettkurset og sender diplomet, som utstedes
ved fullført kurs, til Jon Gunnar Wold innen neste styremøte.
062/19

Skole- og utdanningsmateriell

Stian Kultorp demonstrerte bruk-, og orienterte om utviklingen av TMS (Training
Management System).
Vedtak: -Orienteringen ble tatt til etterretning.
063/19

Eventuelt

Sak 063/19 a) - Forslag fra Solrun Krane: Det foreslås for Sikkerhetskomiteen å arbeide med
å gjennomføre nasjonalt arrangement med fokus på loss of control sommeren 2020
tilsvarende tidligere prosjekt kalt "stick and rudder". Forslag til navn for arrangementet er
"LOC & REC", som står for loss of control and recovery.
Sak 063/19 b) - Stig Arve Haugen rapporterte fra kontakt med klubbene han er klubbkontakt
for. Det rapporteres om noe "forgubbing" i miljøet, men at det samtidig kommer noen få
yngre tilskudd med ujevne mellomrom. Noen utfordringer her og der, men også mye
positivt. Enkelte melder om god aktivitet med nye fasiliteter og nytt materiell.
Sak 063/19 c) - Det hevdes at det kun er 2% kvinneandel i forbundet. Motorflystyret ønsker
å bidra og støtte sentralt arbeid med å ivareta eksisterende kvinnelige medlemmer, samt å
rekruttere flere kvinner.
Møtet hevet kl. 20.15

Bjørn Egenberg
Styreleder
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Stian D. Kultorp
Referent
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