Norges Luftsportforbund
Seksjonsstyremøte motorfly 07/14 den 7. november 2014

Utkast til saksliste
Protokoll Motorflyseksjonens styre
Møte 07/2014
Avholdt 7. november Rica Gardermoen.

Tilstede:
Stig Hoftaniska
Lars Øyno
Linda Christine Lilleng
Santiago Amengual
Eirik Brutset
Ingelise Arntsen
Bjørn Skogøy

Leder
Styremedlem på tlf
Styremedlem
Fagsjef
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Sindre Holberg

Ungdomsrepresentant for Motorflyseksjonen

Ikke tilstede:

Møte satt: Kl. 17:00
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt.
Styret er beslutningsdyktig.

02/14

Protokoll fra seksjonsstyremøte 06/14
Vedtak:
Godkjent
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33/14

Overføring av LN-ACK fra Fjordane flyklubb til et andelslag satt sammen av
medlemer av Kjevik FK. Dette er ikke iht til avtalen med forsvaret men har
vært praktisert ved flere anledninger. Dette er den samme saken men Ola
Lilloen ber oss se på saken på nytt og prøve å gjøre det slikt Arne fikk det til
for dem. Vedlegger vedtaket vi gjorde sist.
Vedtak:
Selv om det har vært fraviket fra denne regelen i enkelte sammenheng bør
motorflyseksjonen holde fast på den opprinnelige avtalen. Som det står i End
User Certificate: “The A/C will never be sold outside NAK (NLF). This will be
ensured by a encumbrance in the deed in the convey process to our local
units.”
Dette vil med andre ord at det juridiske eierskapet og navnet som kommer
frem på fly papirene må i dette tilfelle være Kjevik flyklubb. LN-ACK kan ikke
selges utenfor NLF systemet, i dette tilfelle en klubb som ikke er tilsluttet eller
ligger under en annen klubb.
Vedtak:
Fagsjefen vil ta kontakt med Rune Bjørkelid for en nærmere samtale for å
komme mere inn i saken slik at forvaltning av LN-ACK utføres etter normene
fastsatt av NLF (NAK).

35/14

Søknad om midler akro – 2015
Vedtak:
Gjennomgås grundigere på styremøtet i desember.

36/14

Søknad om midler presisjon – 2015
Vedtak:
Gjennomgås grundigere på styremøtet i desember

37/14

Regnskap ungdomsmidler akro/presisjon
Vedtak:
Gjennomgås grundigere på styremøtet i desember

38/14

Langstidsplanen
Vedtak:
Stig og Linda tar for seg langtidsplanen i sin nåværendeform og kommer
men sine innspill ang. utførelsen av denne i Motorflyseksjonen.

39/14

John Eirik Lapsa kommer og orienterer.

35/14

ANNET
Siste styremøte før jul med komiteer og julemiddag.
26/11 – 2/12 eller 9/12. Alle dager passer for Bodø.
Møtet hevet 20:00

