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NLF/Motorflyseksjonen inviterer til digitalt Klubbledermøte onsdag 02.12.2020 kl 19.00 
 
 
1. Innbydelse 
 
De år det ikke avholdes seksjonsmøter og luftsportsting er det anbefalt å avholde 
klubbledermøte i seksjonene. Disse møtene er ikke besluttende, men viktige for å holde en 
god kommunikasjon og oppfølging av virksomheten i tingperioden. Klubbledermøtet er 
primært rettet mot klubbledere og øvrige sentrale tillitsvalgte i flyklubbene da de faglige 
sakene som blir behandlet først og fremst ses på fra et lederperspektiv. 

Orienteringene legges opp slik at klubbenes ledelse skal ha overordnet informasjon, og vi 
anbefaler at klubbene deltar med to personer hver. 

Dette møtet skulle egentlig vært arrangert som en del av høstens Fagseminar på 
Gardermoen, men på grunn av situasjonen med Covid-19 velger seksjonen å gjennomføre 
møtet digitalt via Teams. 

Møtet gjennomføres som et dialogmøte hvor det settes av tid i siste del av møtet hvor 
deltakerne kan stille styret og administrasjon spørsmål utover emner som er behandlet i 
løpet av møtet. 
 
Denne innbydelsen sendes til klubbenes e-post adresser. Den som mottar e-post på vegne 
av klubben bes om å videresende innbydelsen til de relevante tillitsvalgte.  

Innbydelsen er også tilgjengelig på: http://nlf.no/motorfly 
 
 
 
2. Program 
 

- Styrets statusrapport 
- Prosjekt Flytryggingsledelse 
- OBSREG – Praktisk bruk 
- Aktuelle orienteringssaker 
- Ordet er fritt / Spørsmål fra klubbene 
 

 
De klubber som har spørsmål som de allerede nå vet at de ønsker å stille under møtet kan 
gjerne sende disse på forhånd til administrasjonen på følgende e-post: stian.kultorp@nlf.no 
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3. Påmelding og digital deltakelse 
 
Påmelding gjøres på Motorflyseksjonens hjemmeside: http://www.nlf.no/motorfly 
Etter påmelding vil man motta en bekreftelse om at påmeldingen er registrert, og deltakerne 
vil få tilsendt informasjon om digital deltakelse via Teams i god tid før møtet. 
 
Fagkontakt Stian Kultorp vil være pålogget og tilgjengelig i god tid før møtet for å eventuelt 
bistå de som måtte ha utfordringer med å logge seg på for digital deltakelse. 
 
 
Møtet ledes av Motorflyseksjonens leder Bjørn Egenberg. 
 
Kontaktperson for Norges Luftsportforbund angående arrangementet er Stian D. Kultorp. 
Telefon 957 87 100 og e-post: stian.kultorp@nlf.no 
 
 
Oppdatert informasjon om møtet og agenda vil bli publisert på Motorflyseksjonens 
hjemmeside: http://www.nlf.no/motorfly 
 
 

 
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
 

Bjørn Egenberg 
NLF Motorflyseksjonen 

 


