Protokoll Motorflyseksjonens styre
Møte 09/2011
Avholdt 10. oktober i NLFs lokaler.
Tilstede:

Lars Øyno
Martin Hasselknippe
Michelle Aitkens
Stig Hoftaniska
Eirik Bruset
Frida Egner
Linda Christine Lilleng
George Lundberg

Ikke tilstede: Ingelise Arntsen
Bjørn Skogøy

Styreleder/Møteleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Ungdomsutvalget (vara)
Ungdomsutvalget (Representant for Motor)
Fagsjef Motorflyseksjonen/Referent
Styremedlem
Styremedlem

Møte satt: Kl.17:10.
Presentasjonsrunde.
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt og styret
bekreftet beslutningsdyktig.
Fastsettelse av møtetidspunkt for fremtidige møter. Det legges opp til møter første torsdag i
måneden. Neste møte fastsatt 03. november og etterfølgende forslag 13. desember 2011
som vil bli avsluttet med sosialt samvær.
Sak 68/2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08/2011
Kort gjennomgang.
Stig Hoftaniska rapporterte fra vervekampanjen til Rygge Flyklubb. Dette førte
til en runde rundt bordet der alle klubbene rapporterer om redusert pågang fra
elever.
Vedtak: Protokoll fra møte 08/2011 godkjent uten anmerkninger.
Sak 69/2011 Flyplassgruppa Østlandet
Orientering
1. Ny flyplass
Morten Haave skal forberede en kravspesifikasjon til Flyplass og knytte til seg
en økonom og en jurist.
2. ”Kjeller-gruppa”

Situasjonen er usikker frem mot 2021, men Forsvaret og KAS skal forhandle
frem en ny kontrakt.
3. Øvrige Flyplasser Rygge –møte med SD og Eggemoen
Møtet avsluttet positivt og SD skal ha et møte med Rygge kommune, Østfold
Fylkeskommune og Forsvaret.
Eggemoen ruster opp mot tungt vedlikehold av større fly. Arbeidet tar tid. Eier
Tronrud ønsker å eie infrastrukturen på plassen og at GA som er på stedet
skal være ryddig, ordentlig og innordne seg plassens regler. Landingsrunder
på plassen for besøkende fly vil ikke være aktuelt.
4. ”Kulturvernforbundet”
Fagsjef rapporterte om henvendelsen fra Kulturforeningen. Det anbefales at
NLF sentralt møter foreningen og muligens ber dem henvende seg andre
steder.
Styret tok orienteringene til etterretning.
Sak 70/2011 Komiteer og utvalg
Orientering
1. Ungdomsutvalget v/ Linda Christine Lilleng og Frida Egner orienterte om
et litt uklart mandat for Ungdomsutvalget. De jobber for å få flere
ungdomsrepresentanter inn i styrene. Ungdomsutvalget har arrangementet
”unge ørner” en gang i året. Dette er i hovedsak for å få flere ungdommer
interessert i flyging.
Fagsjef videreformidler manglende retningslinjer for Ungdomsutvalget.
Diskusjon om rekruttering av nye medlemmer. Linda Christine og Michelle
Aitkens tenker litt rundt dette til møtet i desember.
Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning og vedtok å be representanten
for motor til møter fremover.
2. Sjøflykomiteen
Kort orientering
Styret tok orienteringen til etterretning.
Sak 71/2011 Luftfartsskolen
Orientering
1. Avtale
2. Regning 2010, økonomisk avregning 2009/2010
3. Samarbeid for å få til et bedre PPL-produkt
Fagsjef orienterte om møtevirksomhet fremover. Det skal først avholdes møte
mellom LFS og fagsjef om å utvikle PPL-teorien deres og deretter et møte om
økonomiske aspekter.
Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 72/2011 Pilotflyskole
Orientering fra Lars Øyno og Martin Hasselknippe. Luftfartsskolen har solgt
seg ned til 10% eierandel i Pilotflyskole.
Styret tok orienteringen til etterretning.
Sak 73/2011 Bookingsystem
Bakgrunn i notat fra fagsjef. Omfattende diskusjon.
Vedtak: Styret ønsker å utrede muligheten for et samarbeid mellom et
bookingsystem og et hendelsesrapporteringssystem.
Sak 74/2011 Stillingsinstruks for fagsjef/avdelingssjef
Lars Øyno orienterte om at han og fagsjef holder på å utarbeide en
stillingsinstruks for Fag- og avdelingssjef. Dette arbeidet fortsetter og vil bli
presentert i neste møte.
Styret tok orienteringen til etterretning.
Sak 75/2011 Askeregler NPA 2011-17 fra EASA
Notat fra fagsjef. Orientering av Lars Øyno. Lars stilte spørsmål om hva vi kan
gjøre for å forhindre en ny situasjon som utarter seg på nøyaktig likt i en ny
fremtidig askesituasjon.
Vedtak: Styret ønsker at fagsjef klarerer en purring på regelverket om aske til
LT med Generalsekretær.
Sak 76/2011 BSL SEC problemer med innføring på Gardermoen
Fagsjef orienterte om problemstillingen
Styret tok orienteringen til etterretning.
Sak 77/2011 Medlem med inndratt medisinsk klasse 2
Notat og kort orientering fra Fagsjef.
Vedtak: Styret vurderer at LT har gjort et korrekt vedtak og kan således ikke gi
bistå videre.
Sak 78/2011 EASA regelverk status
Notat ikke utsendt. Torkell Sætervadet redegjorde for nye sertifikatregler
inkludert fremtidig instrumentregelverk.
Vedtak: Styret tok orienteringene til etterretning og ber fagsjef om å formidle
et budskap til klubbene om å sende inn støttende kommentarer i
høringsperioden.
Sak 79/2011 NLF Strategiseminaret
Orientering
Notat fra Tore Båsland

Styret tok orienteringen til etterretning.
Sak 80/2011 Verksteder
Stig Hoftaniska orienterte om spørsmål vedrørende fremtidig
verkstedsituasjon.
Vedtak: Styret ønsker å følge opp saken i neste møte.
Sak 81/2011 Eventuelt
1. Flynytt – mulig samarbeid med eksterne aktører
Orientering fra redaktør og fagsjef.
2. Facebook
Orientering
3. Flytjenesten materiell
Orientering
Styret tok orienteringene til etterretning.

Møte hevet: Kl. 21:15.

Neste styremøte:
Sted:
Tid:

3. november 2011.
NLFs lokaler.
kl. 17.00-21:00.

Innkalling sendes ut av fagsjef.

Vennlig hilsen
Norges Luftsportforbund

George Lundberg
Fagsjef Motorflyseksjonen

