Protokoll Motorflyseksjonens styre
Møte 11/2011
Avholdt 13. desember på Thon Hotell Opera.
Tilstede:

Lars Øyno
Martin Hasselknippe
Michelle Aitkens
Stig Hoftaniska
Ingelise Arntsen
Bjørn Skogøy
Eirik Bruset

Styreleder/Møteleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem (tilstede under sak 88)
Styremedlem
Styremedlem

Linda Christine Lilleng
George Lundberg

Ungdomsutvalget (Representant for Motor)
Fagsjef Motorflyseksjonen/Referent

Møte satt: Kl.16:10.
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt og styret
bekreftet beslutningsdyktig.
Fastsettelse av møtetidspunkt for fremtidige møter.
Neste møte foreslått 10. januar 2012.
Etterfølgende forslag 9. februar 2012.
Sak 96/2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10/2011
Vedtak: Godkjent.
Sak 97/2011 Flyplassgruppa Østlandet
Orientering av Lars Øyno
Siste møte 28. november. Frafall fra AOPA og KAS.
Ny flyplass: Det er gjort sonderinger rundt lokalisering og kravspesifikasjon til
evt. ny flyplass. I utgangspunktet er det ønskelig med en gressbane på 800m.
med fri innflyging i begge ender.
Kjeller gruppen: FLO ønsker at KAS opprettholder driften av Kjeller frem til
utfasing av F16 ca. 2020. Begge parter ønsker en økonomisk forutsigbarhet
for videre drift.
Flyplasser på Østlandet: Stig kommenterte at det forventes en stor
trafikkøkning og stiller spørsmål rundt parkeringsproblematikk og plassering av
GA fly. Tronrud har invitert til møte og omvisning for denne gruppen 6. februar.
Styret tok orienteringen til etterretning.
Sak 98/2011 Komiteer og utvalg
Orientering om Flytjenesten ved Odd Stormorken som driver denne
selvstendig.
Flytjenesten er en todelt tjeneste. Brannvakt og SAR. Skogbrannvakten skiller
seg mest fra den andre virksomheten og er den historiske starten for

Flytjenesten.
Brannvaktflyging er delt opp i regioner omtrent som fylkene. Lokale klubber
har avtaler med de forskjellige 110-sentraler, Skogselskaper og Brannvesenet.
Ingen kvalitetskontroll over flygingen. Odd har jobbet med å forbedre
administrativ innrapportering og sammenstiller antallet turer og en årsrapport
for tjenesten.
SAR-tjenesten er finansiert av tilskudd fra Justisdept. Dette er helt adskilt fra
Skogbrannvakt. Ca. 16-17 korps som er organisert rundt i landet.
Søk etter antatt omkomne er en annen type oppdrag som lokale politikammer
disponerer midler til.
En fellesøvelse arrangeres årlig i Nord-Norge. Flytjenesten benyttes mye til
SAR-oppdrag i Nord-Norge, men overraskende lite i Sør-Norge.
Spørsmål rundt kvalitetssikring og utdanning av mannskaper. Ingen klager
mottatt og derfor antas det at dette er akseptabelt.
Det jobbes mer og mer med Røde Kors og Odd har sondert ytterligere rundt
dette ”Røde Kors Flytjenesten Powered by NAK”.
Styret tok orienteringen til etterretning.
Sak 99/2011 Økonomi
Gjennomgang av fagsjef –seksjonen ligger an til å gå med ca. 140.000 i
underskudd p.t. Resultatet vil antagelig bli bedre og anses å være
tilfredsstillende med bakgrunn i utfordringene seksjonen har hatt i 2011.
Styret tok orienteringen til etterretning.
Sak 100/2011 Skolesjefseminaret
Orientering av fagsjef.
Skolesjefseminaret 2011 var en suksess med variert innhold og meget gode
tilbakemeldinger.
Styret tok orienteringen til etterretning.
Sak 101/2011 Ledermøte 2012
Besluttet avholdt 17-18. mars 2012 i Tromsø. Sjekkes mot vinterferien.
Forslag om å få bistand fra lokal klubb til med planlegging og sosial
adspredelse.
Vedtak: Fagsjef foreslår opplegg til AU.
Sak 102/2011 Hederstegn
Notat fra fagsjef.
Forslag om å sende mail til klubbenes formenn med statuttenes sentrale
poenger angitt.
Vedtak: Fagsjef samler forslagene og bistår til beslutning over e-post i forkant
av 15. januar.
Sak 103/2011 Luftfartsskolen
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Orientering av Ingelise Arntzen og fagsjef.
Møte gjennomført med NLF for å avklare forbundets ståsted og evt hindringer i
så måte. Ingen begrensninger i forhold til NLF.
Nytt møte med LFS 13.12.2011. Forsøk på å finne en økonomisk modell og
konkrete avtalepunkter. Faste, variable og prosjektbaserte økonomiske
kompensasjoner. Forslag om å skrive utkast til avtale frem mot neste møte i
januar.
Styret tok orienteringen til etterretning.
Sak 104/2011 Gebyrregulativet
Notat fra fagsjef.
Vedtak: Fagsjef spiller inn Motor sine kommentarer.
Sak 105/2011 Medlemstall
Styret ønsker mer informasjon om hvilke kategorier flermedlemmer tilhører og
en sammenligning av sammensetningen av medlemmene over tid. Forslag om
10 indexklubber.
Vedtak: Styret er bekymret over utviklingen og ønsker tallene brutt mer opp
over tid. Sammenligning med internasjonale data.
Sak 106/2011 Luftsportsuka
Ungdomsstøttemidler bør søkes til dette arrangementet. Sette opp et forslag til
program for motor.
Hva er våre planer for GAP/andre arrangementer.
Lagidrett?
Vedtak: Fagsjef snakker med Mikro og Ann Kristin om hva Motor kan bidra
med, samt utarbeider forslag til program.
Sak 107/2011 Rekruttering
Notat fra Michelle Aitkens og Linda Christine Lilleng.
MFS, ungdomsutvalget ønsker ikke å arrangere ”Unge Ørner”, men følge Tom
Brien som rekrutteringsarbeid ifm de store militære flyshow neste år. Mersalg
til natt, IR, sjø etc i samarbeid med LFS.
Vedtak: Fortsette med gen. rekrutteringsarbeid, ikke bare mot kvinner.
Michelle og Linda Christine jobber videre sammen med andre.
Sak 108/2011 Overdragelsen av LN-ACJ PA-18 fra Hedmark FK til Nedre Romerike FK
Bakgrunn i notat fra Arne Mathisen.
Styret diskuterte endringer av statuttene ved fremtidige overdragelser. Det ble
videre diskutert om det var styrets oppgave å stille spørsmål til beløp og hvem
som kjøper flyene ved slike salg, samt om det var hensiktsmessig at en klubb
kunne tilegne seg mer enn ett av disse flyene.
Ytterligere omfattende informasjon fra Ass. Generalsekretær.
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Vedtak: Styret i MFS godkjenner overdragelsen på bakgrunn av omfattende
opplysninger i saken.
Sak 109/2011 NM 2012, NM og Nordisk i presisjon 2013
Notat fra fagsjef.
Vedtak: Vedtatt som fremlagt. Styret ønsker og oppfordrer
konkurransekomiteen til å fortsette planleggingen av arrangementene.
Sak 110/2011 Eventuelt
1. Tilgang til GA-terminalen på Gardermoen er tilbake som normalt.
Styret tok orienteringen til etterretning.
2. Ny Generalsekretær.
Kandidat nr. 1 har takket nei og kandidat nr. 2 er i forhandlinger.
Styret tok orienteringen til etterretning.
Møte avsluttet kl. 20:05
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