Protokoll Motorflyseksjonens styre
Møte 10/2012
Avholdt 6. desember i NLFs lokaler.
Tilstede:

Lars Øyno
Martin Hasselknippe
Stig Hoftaniska
Ingelise Arntsen
Bjørn Skogøy
Eirik Bruset
Linda Christine Lilleng
George Lundberg

Styreleder
Nestleder
(ankom møtet kl.18:45)
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Ungdomsutvalget (Representant for Motor)
Fagsjef Motorflyseksjonen/Referent

Ikke tilstede:

Michelle Aitkens

Styremedlem

Møte satt: Kl.16:45.
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt og styret
bekreftet beslutningsdyktig.
Sak 87 ble behandlet først av praktiske årsaker.
Fastsettelse av møtetidspunkt for fremtidige møter.
Neste møte: 31. januar kl. 17:00-21:00.
Etterfølgende møte foreslått 14. mars 2013
Sak 78/2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 09/2012
Protokollen ble gjennomgått.
Vedtak: Protokoll 09/2012 godkjent.
Sak 79/2012 Flyplassgruppa Østlandet
Lars Øyno orienterte.
Enkelte alternative lokasjoner har blitt besøkt og presentert for lokal politisk
ledelse. Politikerne har avvist ett alternativ og ett er fortsatt uavklart. Det
gjenstår noen flere alternativer for avklaring.
Kjeller: Ingen endring.
Eggemoen: Kontaktmøte med eier er avholdt. Det oppleves at eier ønsker at
driftskostnadene skal dekkes av ”Fornebu-potten”, men betingelsene er
fortsatt uklare i forhold til bruk.
Rygge: AOPA leder et arbeid med å påvirke konsesjonsteksten for ny
konsesjon i 2014 til å være mer GA-vennlig. Stig Hoftaniska bemerker at han
ønsker å delta i det kommende møte med Rygge kommune.
Orienteringen ble tatt til etterretning

Sak 80/2012 Henvendelse fra Fjordane Flyklubb om system for internkontroll i
flyklubber
Saksunderlag fra fagsjef. Påfølgende diskusjon om hvor prosessen hører
hjemme og om dette bør være seksjonsspesifikt.
Vedtak: Styret støtter forslaget om at NLF sentralt bidrar i et slikt arbeid for å
forenkle klubbenes virksomhet.
Styret ber leder om å ta opp saken på NLFs førstkommende styremøte for å
undersøke interessen for en felles dokumentramme. Motorflyseksjonen vil
uansett følge opp dette arbeidet med støtte fra Kvalitets og Sikkerhetssjef i
NLF.
Sak 81/2012 Værnes Flyklubb bidrag til saksomkostninger Jonsvatnet
Saksunderlag fra fagsjef.
Vedtak: Styret støtter Trondheim Flyklubb med kr. 10.000 til
saksomkostninger knyttet til advokathonorarer for betenkning vedrørende lille
Jonsvatnet, med forbehold om at betenkningen kan benyttes av NLF i ettertid.

Sak 82/2012 Søknad om støtte Presisjonsflyging
A. Henvendelse om støtte fra presisjonskomiteen
Saksunderlag fra fagsjef (ref Sak 73/2012)
Vedtak: QBE 25.000,-. Oppfordrer også til å søke andre midler
Olympiatoppen osv. EM og VM får 3.000 per person oppad begrenset til 2 lag.
Kurs og opplæring i klubbene får kr. 15.000,- Styret ser frem til å motta en
rapport fra Konkurransekomiteen vedr. virksomheten i 2013 når sesongen er
slutt.
Sak 83/2012 Søknad om støtte Akroflyging
Saksunderlag fra fagsjef. Styret er meget positive til aktiviteten akroflyging.
Styret er også imponert over den positive utviklingen i akromiljøet, samt
antallet som gjennomfører teori og praktisk utsjekk. Styret bemerker at ACN
gjerne må søke om utviklingsorienterte ungdomsmidler for å sikre rekruttering
av unge til sporten.
Vedtak: Styret bevilger midler som foreslått fra ACN. I tillegg bevilges totalt kr.
10.000 til instruktørutsjekker i akro for 2013. Styret ber akrokomiteen eller
ACN sette opp vilkår for tildeling av midler til instruktørutsjekk.Styret ser frem
til å motta en rapport fra ACN vedr. virksomheten i 2013 når sesongen er slutt.
Sak 84/2012 Ungdomsutvalget målsetting og strategi
Saksunderlag fra Linda Christine Lilleng. Midler til UU søkes av Tom Brien fra
post 3-midler fra NIF (Barn, ungdom og breddeidrett). Styret foreslår at UU bør
be om å få se en oversikt over bevilget beløp til ungdomsarbeid. UU har
iverksatt et arbeid for å få mer oversikt over hvem som kan søke hvilke midler
fra NIF.
Orienteringen ble tatt til etterretning og styret slutter seg til målsetningene for
UU og foreslåtte oppgaver for ungdomsrepresentanten i motorflyseksjonen.
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Sak 85/2012 Ulykkeshåndtering
Utsatt
Sak 86/2012 Skolesjefseminaret
Orienteringen ble tatt til etterretning
Sak 87/2012 Flynytt -MVA for medlemsblader
Arne Mathisen orienterte om endringer i tolkning av MVA reglene for
medlemsbladene tilknyttet seksjonene i NLF.
For Flynytt vil dette i praksis si at Flynytt fritas for MVA i forbindelse med
kostnader knyttet til produksjon av bladet. Flynytt må kun svare MVA for salg
av blader utenfor NLF, dvs. løssalg i Narvesen (35% av salget).
NLF anbefaler at medlemsbladene forholder seg til den endrede praksisen fra
2012 og vil ikke søke dette omgjort for tidligere år.
Orienteringen ble tatt til etterretning.
Sak 88/2012 Innspill til program for fagmøte for MFS ifm Luftsportstinget
Saksunderlag fra fagsjef.
Sak 89/2012 Kongepokal i motor 2013
Saksunderlag fra fagsjef.
Vedtak: Styret besluttet at en eventuell Kongepokal tildeles i akroflyging.
Sak 90/2012 Eventuelt
Ingen saker.
Møte avsluttet kl. 19:45

Neste styremøte:
Sted:
Tid:

31. januar 2013.
NLFs lokaler.
kl. 17:00-21:00.

Innkalling sendes ut av fagsjef.
Vennlig hilsen
Norges Luftsportforbund
George Lundberg
Fagsjef Motorflyseksjonen
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