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Protokoll Motorflyseksjonens styre 
 

Møte 04/2014 
 

Avholdt 13. mai i BAK`s lokaler. 

 
 
Tilstede:  

Stig Hoftaniska  Leder 
Lars Øyno   Styremedlem  
Linda Christine Lilleng Styremedlem   
Sindre Holberg  Ungdomsrepresentant for Motorflyseksjonen 
Ingelise Arntsen 
Santiago Amengual  Fagsjef 

  
Ikke tilstede:  Bjørn Skogøy   Styremedlem 

Eirik Brutset   Styremedlem 
 

 
 
Møte satt: Kl. 16:00 
 
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt.  
 
 
02/14  Protokoll fra seksjonsstyremøte 03/14 den 4. april 2014.  
  

Godkjent 
 
 
06/14  Oppfølgingspunkter        

Sak 10/2012 Avtale om bruk av Avinors plasser utenom åpningstid. 
Siste utvikling: 
Fagsjefen informerte siste utvikling. Vi venter på en tekstendring i AIP samt at 
prosedyren for å utstede ID kort er på plass.   
 

18/14  Helikopter  
Vedtak:  
Styret er positiv til at det opprettes en helikopter komite som er underlagt 
motorflyseksjonen. Linda gis mandat til å identifisere potensielle  
komitemedlemmer, samt avklare formelle krav. 

 
19/14  Flytjenesten / Flygkören (FFK), Flytjenesten status etter fagseminar. 
  Vedtak: 

Fagsjefen framskaffer data / rapporter fra noen år tilbake.  
  Referat og presentasjoner framskaffes. 

Lars utarbeider saksgrunnlag.  Odd Stormorken inviteres til neste styremøte 
for redegjørelse av flytjenestens planer for fremtiden. 

    



 
20/14  ATO prøveinnsendelse og utarbeidelse av dette. 
  Vedtak: 

Utarbeide en kontrakt mellom NLF og klubbene som ønsker å benytte eg av 
ATO manualen. Prisene presentert under styremøtet ble vedtatt. 
Ingelise utarbeider kontraktsforslaget. 

 
21/14  Fordeling av klubber. 
  Vedtak: 

Stig utarbeider et forslag på brev som skal sendes ut til klubbene samt setter 
opp et forslag på klubbfordeling. 

 
22/14  Ungdomsrepresentant trekker seg fra sitt verv. 

Vedtak:  
Sindre forsetter som ungdomsrepresentant samtidig som vi skaffer avløser 
ved bruk av vara for representantene. 

 
23/14  Fjerne kravet om full teori for å kunne fly Micro når du har gyldig PPL- A 

fra før. Det må være nok med de fag som er spesielle for Micro + en 
normal typeutsjekk. 

 Vedtak: 
 Styret er positivt til at fagsjefen forsetter med prosjektet. 
 
24/14 Overført til sak 19/14 
  
 
 
 
25/14  Annet 
 

 Fastsettelse av dato for de neste styremøtene. 
Neste møte satt til 11/6 i Oslo kl. 17-21  
Vi inviterer Odd Stormorken kl. 20.  
Se sak 19/14 

 
 Hyppighet av styremøter. Er 9 i året for mange? Kan vi behandle 

enkelte saker via mail/skype? Vi har alle travle dager samtidig 
som vi kan holde våre kostnader nede.  
Vedtak: 
Dagens nivå opprettholdes. Stig, Bjørn og Santi ser på dato for 
høstens møter. 

 
 Avslutning for George.  

Vedtak: 
George inviteres til sosialt avslutning 11/6.  
Santi kontakter George.  

 
 
26/14  Prising av ATO manualen pr. år.  

Se sak 20/14 
 
Møtet hevet kl:20:00 
 
Santiago Amengual 
Referent 


