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Norges Luftsportforbund 
Seksjonsstyremøte motorfly 08/14 den 12. og 13. desember 2014 

 
 

Protokoll Motorflyseksjonens styre 
 
Møte 08/2014 
 
Avholdt 12. og 13. desember i Bodø 
 
 
Tilstede:  

Stig Hoftaniska  Leder 
Linda Christine Lilleng Styremedlem   
Santiago Amengual  Fagsjef 
 Eirik Brutset   Styremedlem  
Ingelise Arntsen   Styremedlem 
Bjørn Skogøy   Styremedlem 
 

 
 
Ikke tilstede:   

Sindre Holberg  Ungdomsrepresentant for Motorflyseksjonen 
Lars Øyno   Styremedlem 
 

 
 
Møte satt: Kl. 17:04 
 
 
 
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt.  
Styret er beslutningsdyktig. 
 
 
 
02/14  Protokoll fra seksjonsstyremøte 07/14  
  

Vedtak: 
Godkjent 

 



 
 
                          

  
35/14 Søknad om midler akro – 2015, se underlag 
 
 Vedtak: 

Akro har vedlagt en meget god søknad som beskriver veldig bra fordelingen av 
de søkte midlene.  
Beløpet som det søkes for året 2015 er på kr 150.000.- 
Styret anser at det arbeidet som utføres i dette miljøet gir gode resultater og 
ikke minst engasjement. Akromiljøet tildeles for året 2015 kr. 150.000.- 

 
   
 
36/14 Søknad om midler presisjon – 2015, se underlag 
 

Vedtak: 
Presisjonsmiljøet har på lik linje med akro vedlagt en meget god søknad som 
beskriver veldig bra fordelingen av de søkte midlene. Beløpet som det søkes 
for året 2015 er på kr 175.000.- 
Styret anser at det arbeidet som utføres i dette miljøet gir gode resultater og 
ikke minst engasjement. Presisjonsmiljøet tildeles for året 2015 kr. 150.000.- 
Beklednings kostnader skal ikke dekkes av tildelte midler. Vi forventer av deler 
av deltakeravgift for VM dekkes av deltakerne selv. 

  
 
37/14 Regnskap ungdomsmidler akro/presisjon, se saksunderlag. 
 
 Vedtak: 
 Oppsettet satt opp av Kurt Norevik viser en riktig disponering av midlene som 

ble tildelt for bruk til ungdomssatsningen. 
 Styret vil tillegge at det ser ut som om midlene er brukt korrekt siden det også 

har gitt gode resultater. Tildelte beløp er brukt i sin helhet. 
 
 Oppsettet til Ivar Dyrdal og akromiljøet viser at de kun har brukt kr 19.282 av 

de tildelte 30.000.- Dvs at det er et overskudd på kr 10.718.- som ikke er 
brukt. Det normale i NLF er at midler som ikke er brukt opp fordeles på de 
andre som har brukt mere utover tildelte midler. De som søkte for 2014 
foruten om akro og presisjon i motorfly seksjonen er Seilfly- og fallskjerm 
seksjonen.  
Beløpet på 10.718 deles således likt i 3 deler der presisjon, fallskjerm og seil 
mottar hver kr. 3572.-  

   
  
 
 



 
 
 
38/14  Gjennomgang av Langtidsplanen 2013 - 2015 
 

Langtidsplanen er i varierende grad gjennomført i inneværende tingperiode 
og Stig/Linda gjennomgår planen med det for øye å gjøre seg kjent med hva 
som er resultatet av den inneværende planen. 

 
Vedtak: 
Inneværende plan danner grunnlaget for utkast for ny langtidsplan for 
tingperiode 2015 – 2017. Første utkast til ny plan skal være ferdig til 
styremøtet i januar 2015. Linda oppdaterer «fargekodene» over saker som 
motorflyseksjonen har lykke med og ikke. 

 
  
 
40/14 Gjennomgang av regnskapet 2014 frem til periode 11 
 
  En gjennomgang av regnskapet med oppsettet som brukes i NIF er ikke godt 

nok. Prognosen er basert på en matematisk utregning. Styret ønsker en 
vurdering av fagsjef med en reel vurdering.  

 Fagsjefen ser på dette videre med regnskapsfører i NLF. 
 
41/14  Flytjenesten  

 
Odd Stormorken har sagt opp sin stilling som leder av Flytjenesten i 
NLF/Motor fra 31.12.2014. Styret i NLF/M har i løpet av dette året diskutert 
mulighetene for å få flere klubber med i Flytjenesten på grunnlag av flere 
henvendelser til NLF om dette tema. Efter en gjennomgang av aktivitetene, 
deltakelse og resultater kan det synes som om Flytjenesten er moden for en 
bredere gjennomgang i våre organer.  

 
Vedtak: 

1. Det skal utpekes en ny leder av Flytjenesten snarest. Det utarbeides en 
annonse samt bruk av Melwin for direkte sending av mail for å søke etter en 
ny leder. Stig utarbeider tekst. Søknadsfrist 31/12. 

2. Det nedsettes en arbeidsgruppe i NLF/M som skal gjennomgå flytjenesten og 
foreslå retningslinjer for den videre drift og organisering.  
Stig ser på Ingelise sin skisse som ble laget under styremøtet. 

 
  
 
 
 
 
 



42/14  Torkell Sætervadet informerer status Flynytt og digitale medier. 
 
  Vedtak 1: 

NLF Motorflyseksjonen anmoder redaktøren om å videreutvikle en digital 
strategi som tar utgangspunkt i følgende hovedprinsipper: 
 
a) Bladets papirutgave opprettholdes på dagens omfang, evt med 
nedjustering til ca 100 sider ved å flytte teksttungt stoff til nett.  

b) Flynytts hjemmeside videreutvikles, og satsingen på digitalt innhold 
forsterkes.  

c) Medlems-/ betalingsmur etableres for alt annet enn rekrutteringsstoff og 
mindre aktualitetsartikler 

e) Redaktøren legger fram en investeringsplan for styrets godkjenning dersom 
investeringene ikke kan tas av løpende nullresultatbudsjett. Investeringene 
skal kunne avskrives over fem år.  

 
 
 

Vedtak 2:  

 
Flynytts arkiv digitaliseres i Flynytts regi og tilgjengelig gjøres for medlemmer 
(motor, helikopter og mikro), abonnenter og de som kjøper enkeltutgaver. 
Finansiering sees i sammenheng med finansieringen av den øvrige digitale 
satsingen. 
 
Seksjonen jobber frem mot en finansiering med midler fra forbundet. Stig og 
Torkell tar saken og legger frem status på neste styremøte. 

 
42/14  Kort status helikopter komite. 

 
 
 

  
  
 
Neste styremøte 7/1-2015 i NLF sine lokaler 
 
Møtet hevet 20:00 fredag 
Møtet hevet 11:30 lørdag 
 
 


