Protokoll
Motorflyseksjonenes styre
Møte 2019 08

Avholdt 4. desember på Comfort Hotel Runway, Gardermoen.
Deltakere:
Styret:

Bjørn Egenberg - leder
Linda Christine Lilleng - nestleder
Stig Arve Haugen - styremedlem
Ole Andre Utheim - styremedlem
Solrun Krane - styremedlem

Sekretariatet:

Stian Kultorp, fagkontakt og referent.

Meldt forfall:

Bjørn Skogøy - styremedlem
Martin Bjørndahl - styremedlem

Møtestart kl. 17:00
064/19

Protokoll fra Motorflystyrets møte 2019 07, den 2.oktober 2019

Gjennomgang av protokoll ved Bjørn Egenberg.
Vedtak: - Protokollen ble godkjent.
065/19

Økonomisk status for Motorflyseksjonen

Orientering på bakgrunn på forhånd utsendt regnskapsoversikt, rapport fra redaktør i
Flynytt, Lise Grønskar og rapport fra økonomi og regnskapsansvarlig, Jostein Tangen.
Vedtak: - Orienteringen ble tatt til etterretning.
- Styret er fortsatt ikke helt tilfreds med regnskapsoppsett som styret mener ikke gir et
tydelig bilde av økonomisk status på møtetidspunktet, og med det heller ikke gir muligheter
for eventuelle omdisponeringer. Administrasjonen bes jobbe mot et regnskapsoppsett som
gir et tydeligere bilde av status i forkant av fremtidige styremøter.
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066/19

NLF Flytjenesten - Status

Leder av flytjenesten John Eivind Skogøy og generalsekretær John Eirik Laupsa var i møte
med Samfunnsikkerhetsminister 21.11.2019 hvor Flytjenestens aktiviteter var agenda.
Rapport fra Skogøy fra møtet, samt plan for fremdrift for arbeidet med nytt
sikkerhetssystem for Flytjenesten var utsendt med saksdokuemntene i forkant av møtet, og
ble gjennomgått.
Det ble også drøftet hvilke premisser som skal ligge til grunn for benyttelse av NLF
Flytjenestens sikkerhetssystem i fremtiden, samt hvordan dette bør presenteres for
medlemsklubbene.
Vedtak: -Orientering i rapporten ble tatt til etterretning, og John Eivind Skogøys plan for
fremdrift for utarbeidelse av nytt sikkerhetssystem støttes.
-Det skal utarbeides et sikkerhetssystem for NLF Flytjenesten som skal være tilgjengelig for
alle motorflyklubbene i NLF på like vilkår.
- Det skal utarbeides en kommunikasjonsstrategi i forbindelse med implementering av nytt
sikkerhetssystem.
- Styret ber om at eventuelle samarbeidsavtaler med leverandører i forbindelse med
utarbeidelse av sikkerhetssystemet etableres så snart som mulig, styret vil om nødvendig
behandle saker fortløpende via e-post eller telefonmøter for ikke å forsinke prosessen.
- Solrun Krane følger opp NLF Flytjenesten på vegene av styret fremover.
067/19

Støtte til instruktørutdanning

Bjørn Egenberg orienterte om situasjonen hvor ytterligere en kandidat har trukket seg fra
støtteordningen. Styret behandlet denne konkrete saken via e-post når den oppstod, og
besluttet å videreføre støttebeløpet til neste utlysning.
Bevilgede midler tilsvarer støtte til utdannelse av 12 instruktører over 3 år, til nå har 5
instruktører startet på utdannelsen.
Vedtak: - Orienteringene ble tatt til etterretning.
- Det utlyses ny søknadsrunde for støtte til instruktørutdanning tidlig i 2020 via portal på
internett.
- Ole Andre Utheim følger opp saken på vegene av styret.
068/19

Utvalg i Motorflyseksjonen, ref. sak 056/19

Linda C. Lilleng og Ole Andre Utheim orienterte på bakgrunn av notat i utsendte
saksdokumenter i forkant av styremøtet om seksjonens utvalg. Notatet var utarbeidet på
bakgrunn av skriftlig informasjon innsendt fra de forskjellige utvalgene.
Formatet med informasjon fra Teknsik utvalg blei trukket frem som et informativt og tydelig
format.
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Status for Motorflyseksjonens utvalg:
- SU blei under styremøte 2019 07 vedtatt delt i to utvalg.
- Utdanningsutvalg opprettes på bakgrunn av Bjørn Skogøys orientering, Skogøy følger opp.
- Sikkerhetsutvalg opprettes. Stig A. Haugen følger opp og kontakter Lars Preben Sørsdahl.
- Teknisk utvalg: Leder ønsker å trekke seg som leder men fortsette i utvalget. Utvalget
ønsker økt aktivitet og involvering i tekniske saker. Ole Andre Utheim følger opp utvalget
med fokus på rekruttering av nye medlemmer samt fremme ytterligere samarbeid med NLFs
tekniske kontakt, Einar Bjørnebekk.
- Akroutvalget; Det er et ønske fra utvalget om å øke antall medlemmer, og konkrete forslag
til nye kandidater foreligger, Linda C. Lilleng følger opp.
- Ski- og sjøflyutvalget har lite aktivitet melder leder Mikael Aksdal.
- Helikopterutvalget melder om lite aktivitet, Linda C. Lilleng følger opp.
Vedtak: - Orienteringene ble tatt til etterretning.
- Styret fortsetter arbeidet med kartlegging av seksjonens utvalg ved hjelp av at alle utvalg
gis i oppgave å fylle ut skjema tilsvarende Teknisk utvalg, Linda C. Lilleng følger opp.
- Alle utvalg gis i oppgave å melde inn forslag til medlemmer innen 20.01.2019, Linda C.
Lilleng følger opp.
- Styret vedtar seksjonens utvalg under styremøte 2020 01.
- Ski- og sjøflyutvalget avvikles.
- Styret samler alle utvalgsledere til dialog i løpet av første halvår i 2020.
- Styret oppfordrer alle utvalg til å samarbeide på tvers av NLFs seksjoner.

069/19

Prosedyre for tildeling av midler til konkurranser og arrangementer.

Det var utsendt en del eksempler på søknader og referater fra saksbehandling i forbindelse
med tildeling av midler til konkurranser og arrangementer i saksdokumentene i forkant av
styremøtet. Styret gikk igjennom og vurderte praksis for 2019, og registrerer at dagens
praksis ikke er optimal.
NLF budsjetterer midler som tildeles medlemmer og klubber etter søknad til NLF for å dekke
hele- eller deler av kostnadene i forbindelse med deltakelse på konkurranser og arrangering
av arrangementer. Styret er klare på at deltakere til konkurranser, og arrangører av
arrangementer, gjør dette for egen økonomisk risiko.
Vedtak: - Det skal fastsettes en dato hvor medlemmer og medlemsklubber kan melde inn
behov og søknader for støtte til konkurranser og arrangementer.
- Styret behandler innkomne søknader innen fristen og sender ut tildelingsbrev med eventuelt
bevilget støtte som utbetales mot bilag og rapport etter konkurranse/arrangement.
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070/19

Nasjonal "Åpen dag", ref. sak 058/19

Arbeidsgruppen har gjort noen undersøkelser ute i de forskjellige miljøene for arrangering av
Nasjonal "Åpen dag", dette arbeidet fortsetter frem mot en avklaring ved neste styremøte.
Det presiseres at et slikt arrangement skal ha fokus på å være et «lavterskel arrangement»
der alle medlemsklubber skal være i stand til å arrangere med vekt på å fremme lokale
aktiviteter.
Det er viktig at arrangementets form avklares tidlig på året slik at arbeidet med å legge til
rette for arrangeringen kan starte så snart som mulig.
Vedtak: - Info om ideen for arrangementet sendes ut i NLFs nyhetsbrev 15.12.2019 med
forespørsel om tilbakemelding. Stig A. Haugen utarbeider tekst til nyhetsbrevet.
071/19

Forslag tildeling seksjonshederstegn.

Bjørn Egenberg orienterte om søknad om tildeling av seksjonshederstegn. Søknadstekst
presentert for styret under møtet.
Vedtak: - Kandidat tildeles seksjonshederstegn.
072/19

Status gjennomføring av kurset «Ren utøver».

Alle styremedlemmer orienterte om at de kommer til å ha fullført kurset i løpet av uke 49.
Vedtak: -Orientering tatt til etterretning.
073/19

Representant til Jentenettverk, ref. sak 063/19c.

NLFs Jentenettverk er underlagt Luftsportstyret og består av Mariann Bratland, June
Karlgård og Linda C. Lilleng. Linda C. Lilleng orienterte om jentenettverkets arbeid til nå.
Styret støtter arbeidet med rekruttering- og arbeidet med å fremme luftsport for jenter.
Vedtak: -Orienteringen tatt til etterretning.
- Linda C. Lilleng og Solrun Krane ser etter et nytt medlem til NLFs Jentenettverk blant
motorflymedlemmene.
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074/19

Skole- og utdanningsmateriell

Stian D. Kultorp orienterte om arrangeringen av Motorflyseksjonens fagseminar 2019 og det
pågående arbeidet med ferdigstilling av «Den store motorflyboken» og
undervisningsmateriell for teori til PPL(A)/LAPL(A).
Vedtak: -Orienteringen ble tatt til etterretning.
075/19

Fastsette dato for neste styremøte, møte 2020 01

Det blei fremmet forslag om gjennomføring av kurs i Organisasjon- og rolleforståelse med
Rebecca Hansen i forbindelse med neste styremøte.
Vedtak: - Neste styremøte avholdes onsdag 05.02.2020. Rebecca Hansen forespørres om
mulighet for å holde kurs i Organisasjon- og rolleforståelse i forbindelse med møtet.
076/19

Eventuelt.

076/19 a) – Motorflyseksjonen må melde inn kandidater til følgende komiteer innen
15.12.2019:
- Flyteknisk komite
- Ungdomskomite (Kun vara da seksjonen allerede har et hovedmedlem i denne komiteen)
- Luftromskomite; Stig A. Haugen foreslås som hovedmedlem.
- Jentenettverk, se sak 073/19.
Vedtak: - Alle styremedlemmer melder inn forslag på kandidater til styreleder Bjørn Egenberg
innen fredag 13.12.2019.
076/19 b) – Bjørn Egenberg orienterte om innføringen av PPR ved Bergen lufthavn Flesland,
noe som får store konsekvenser for både lokale og besøkende aktører ved flyplassen.
NLF jobber for tiden med denne saken fra sentralt hold opp mot Avinor.
Møtet hevet kl. 19.50

Bjørn Egenberg
Styreleder
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