Protokoll
Motorflyseksjonenes styre
Møte 2021 05

Avholdt 30. august 2021, via Teams.
Deltakere:
Styret:

Bjørn Egenberg - leder
Linda Christine Lilleng – nestleder
Ole Andre Utheim – styremedlem
Bjørn Skogøy – styremedlem
Martin Bjørndahl – styremedlem
Stig Arve Haugen - styremedlem

Sekretariatet:

Stian Kultorp - fagkontakt og referent
John Eirik Laupsa – Generalsekretær, ved sak O-16/21 og O-17/21.

Forfall:

Solrun Helene Krane – styremedlem

Møtestart kl. 19:00
045/21

Protokoll fra Motorflystyrets møte 2021 04, den 24. juni 2021.
Gjennomgang av protokoll fra Motorflystyrets møte 2021 04 ved Bjørn
Egenberg.

Vedtak:

- Protokollen ble godkjent.

046/21

Økonomisk status for Motorflyseksjonen.
Økonomisk orientering ved fagkontakt Stian Kultorp. Presentasjon av
regnskap til og med periode 7 og periodisert budsjett.

Vedtak:

- Orienteringene ble tatt til etterretning.

Protokoll Motorflystyrets møte 2021 05, 30. august 2021

Side 1

047/21

Utvalg i Motorflyseksjonen.
Oppfølging av sak 037/21.
Mandat som har vært på høring hos de respektive utvalg var utsendt på
forhånd. Utvalgsleder gis i ansvar å følge opp utvalgets mandat og komme
med forslag til styret med endringer ved opplevd behov.

Vedtak:

- Presenterte mandat vedtas og gis gyldighetsdato 30.08.2021.
- Mandat arkiveres hos NLF og distribueres til respektive utvalg via
utvalgsleder.
- Seksjonens uttakskritterier for landslag og internasjonal representasjon
behandles ved styremøte 2021 06.

048/21

NLFs valgkomite
Det skal rekrutteres leder og nestleder for NLFs valgkomite. Styret oppfordres
til å fremme forslag til kandidater via seksjonsleder.

Vedtak:

- Styret kom med forslag på to kandidater som forespørres om rollen og
eventuelt fremmes som kandidater. Bjørn Egenberg og Bjørn Skogøy gis i
oppgave å kontakte disse to kandidatene i forkant av at forslaget fremmes.

049/21

NLF Motorflyseksjonens utviklings og handlingsplan 2022 - 2025
Forslag til seksjonens utviklings og handlingsplan for 2022 – 2025 var utsendt
til styret i forkant av styremøtet. Styret gjorde i fellesskap noen endringer på
forslaget under styremøtet.
Seksjonen behandlet også spørsmålet om noen av seksjonens aktiviteter skal
satse innenfor toppidrett i planperioden. (Mål om medaljer i internasjonale
mesterskap)

Vedtak:

- Utarbeidet Utviklings og handlingsplan for 2022 – 2025 presenteres som
styrets forslag ved det kommende seksjonsmøtet.
- Motorflyseksjonen har ikke målsetning om å satse innenfor toppidrett i
perioden 2022 - 2025.

050/21

Status kandidater med innvilget instruktørstøtte.
Fagkontakt har vært i dialog med de fleste kandidater som har fått innvilget
støtte til instruktørutdannelse og oversikt var utsendt styret i forkant av
styremøtet. Det var dessverre noen kandidater det ikke har lykkes å komme i
kontakt med i forkant av styremøtet.
Fagkontakt kom med utfyllende informasjon under møtet, og generelt så er
alle kandidater forsinket i forhold til ønsket progresjon. Noen kandidater
melder også om utfordringer grunnet flyskolen hvor de var elever har avviklet
driften ved deres norske avdeling i perioden de har vært elever.

Vedtak:

- Orienteringene ble tatt til etterretning.
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051/21

Luftsportens dag 2021
Hvert styremedlem orienterte om sine erfaringer med arrangementet, og de
fleste kunne rapportere om arrangementer med god oppslutning og god
stemning med godt samarbeid på tvers av seksjoner.
Det kunne også meldes at det var kommet en del tilbakemeldinger i forhold til
kommunikasjon ut til miljøene i forkant av arrangementet. Mye tyder på at
annonsering via NLFs nyhetsbrev ikke hadde nådd klubbledelsen i alle klubber,
og at det har vært en forståelse om at NLF skulle sørge for ekstern
annonsering.

Vedtak:

- Orienteringen tas til etterretning, og seksjonen støtter planen om å
videreføre arrangementet videre.
- Det oppfordres til å gjøre en sentral evaluering av det gjennomførte
arrangementet(ene) med hovedfokus på fremtidig strategi for annonsering.

052/21

Kjente ulykker, alvorlige hendelser og avvik
Styret er ikke kjent med ulykker, alvorlige hendelser og avvik siden forrige
styremøte.
Fagkontakt rapporterte om en økende trend på bruk av OBSREG, noe som ses
svært positivt på i forhold til å kunne drive seksjonens flysikkerhetsarbeid på
grunnlag av trender over utfordringer i eget miljø

Vedtak:

- Orientering tatt til etterretning.

053/21

Fastsette dato for neste styremøte, møte 2021 06
Forslag torsdag 23.09.2021 via Teams.
Dette møtet vil primært behandle saker som er relevant for seksjonsmøtet
som etter planen arrangeres på Gardermoen 16.10.2021.
Foreslått dato var ikke optimalt for styret, samt at det er ønske om møte med
fysisk tilstedeværelse.

Vedtak:

- Neste styremøte avholdes onsdag 22.09.2021 kl 17.00 i NLFs lokaler i Oslo.

054/21a)

Eventuelt - Økonomistyringssystemer
Ole Andre Utheim orienterte om erfaringer med regnskapsføring og bruk av itsystemer for dette i egen flyklubb, og kom med forslag om at styret skal legge
til rette for å etablere en arbeidsgruppe for å utrede gode løsninger for sunn
økonomistyring i flyklubbene.

Vedtak:

- Ola A. Utheim gis i oppgave å etablere en arbeidsgruppe for å utrede gode
løsninger for sunn økonomistyring i flyklubbene.
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Orienteringssaker:
O-16/21

Oppdatert status el-fly, LN-ELB.
Generalsekretær John Eirik Laupsa og fagkontakt Stian Kultorp orienterte om
status for det nye el-flyet. De tekniske utfordringene som nevnt i tidligere
møter er nå utbedret av fabrikanten, og flyet er på vei tilbake til Norge.
Det er god dialog med samarbeidspartnerne rundt driften av flyet, og de fleste
forhold er avklart. Det er håp om å kunne sette flyet i drift i løpet av den
nærmeste tiden.

O-17/21

Rekruttering av ny fagsjef for Motorflyseksjonen – orientering ved John Eirik
Laupsa
Det er utlyst 100% stilling som fagsjef for Motorflyseksjonen med søknadsfrist
10.09.2021. Generalsekretær John Eirik Laupsa orienterte om strategien rundt
rekrutteringen, og status for søknader på nåværende tidspunkt. Laupsa kunne
melde at det var god interesse rundt stillingen, og at forbundet har mottatt
søknader i fra kvalifiserte søkere.

Møtet hevet kl 20:55

Bjørn Egenberg
Styreleder
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Stian D. Kultorp
Referent
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