Saksbehandler: Knut Aldrin
Direkte tlf.:
Vår ref.: SF37MOTOR-1448648805-3351
Deres ref.:
Dato: 1. juni 2022

Protokoll, styremøte i motorflyseksjonen 12. mai 2022
Møtestart 1900
Møteleder: Bjørn Egenberg
Referent: Knut Aldrin
Til stede
Bjørn Egenberg
Linda Lilleng
Stig Haugen
Ingrid Elisabeth Sørensen
Knut Aldrin
Lise Grønskar (på sak 024)
Forfall:
Bjørn Skogøy
Ole André Utheim
Heidar Pall Ragnarsson
Protokoll fra forrige møte
Godkjennes
18/22 Status instruktørsøknader + søknad fra Juberg
Ikke oversikt over instruktørkandidater per i dag. Knut får dette på plass til neste møte i juni.
Mange av kandidatene har ikke fullført utdanning.
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Juberg i VFK ønsker å heller få støtte til CRI-utdanning, ettersom FI har blitt vanskelig å
gjennomføre. Situasjonen i miljøet er for tiden slik at det er grunnskoling det er størst mangel på, med
andre ord FI.
Vedtak: Det gis ikke støtte til CRI-utdanning.
019/22 Flygervinge
Styret ønsker å gjeninnføre flygervinge, enten som metallvinge eller som patch. Stig Haugen følger
opp til neste styremøte, med støtte fra admin /v Tom Brien. Forslag om at man også kan publisere tildelte
sertifikater i Flynytt.
020/22 Fly-ins
Fagsjef vil stille på alle fly-ins, så sant det er mulig. I tillegg ønsker styret å stille etter følgende skjema:
GAP Bodø 11. juni – Linda
Flydagen Kjeller 19. juni – Ingrid
Luftsportsuka – Stig + Bjørn Egenberg
NM-Veka Skien – Stig + Ole André
021/22 TAKK!-status
Stig orienterer om TAKK!. Skal integrerer med det generelle flysikkerhetsarbeidet, OBSREG og
arbeidet lokalt i klubbene. Vil være et seminar med sportsfly 24. mai.
22/22 Luftsportens dag
Vel blåst!
023/22 LN-ELB
Ønsker å ha elflyet ute hos klubbene, slik at det vises frem. Det er dog tekniske utfordringer mtp.
rekkevidde og batteri. Nytt batteri er bestilt, og vil bli erstattet når det ankommer.
024/22 Flynytt
I gang med leserundersøkelse. Har fått inn rundt 600 svar, fristen er nå til uken. Utvalget skal
forberede forslag til neste styremøte med plan videre, som så vedtas av styret.
025/22 Flytjenesten
Den nasjonale stoppen i flytjenesten har blitt løftet, slik at korpsene har mulighet til å deklarere
seg operativ. Fagsjef vil koordinere internrevisjon fortløpende, slik at dette gjennomføres så snart som
mulig.
26/22 Rekruttering av kvinner
Vi har trolig forbedringspotensiale i hvordan vi rekrutterer kvinner inn i miljøet. Det kom to
individuelle søknader sist, som ble avslått på grunn av generell praksis om at søknader skal komme fra
klubb eller seksjon.
Forbundsstyret har etablert et kvinnenettverk, som vi i større grad burde benytte. Kvinnenettverket har
blant annet pt. ikke eget budsjett, noe de absolutt burde ha.
Bjørn tar kontakt med Rebecca, og følger opp dette videre ref. NLFs handlingsplan.
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027/22 Neste møte
Neste møte legges til onsdag 29. juni, klokken 1700. Møtested blir Oslo, i NLFs lokaler.

Møtet hevet klokken 2045!

Med vennlig hilsen

Knut Aldrin
Fag- og avedelingsleder motorfly
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