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Protokoll Motorflyseksjonens styre 

 

Protokoll 02/2016 

 

Avholdt 30. mars. 

 

Tilstede: Stig Hoftaniska  Leder 

Linda Christine Lilleng  Nestleder   

Bjørn Skogøy   Styremedlem 

Eirik Bruset   Styremedlem 

Britt Victoria Høyvik  Styremedlem 

Lars Øyno   Styremedlem  

Santiago Amengual  Fagsjef 

 

Ikke tilstede:  

 Sindre Holberg  Styremedlem 

  

 

 

 

Møte satt: Kl. 17:00 

 

Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt. 

Møtet startet med en presentasjon av PAL II prosjektet v/ Thomas Hytten - Luftfartstilsynet. 

  

Styret var beslutningsdyktig.  

 

13/16  Protokoll fra seksjonsstyremøte 01/16 

  Vedtak: Vedtatt: 

 

 

14/16  NLF sikkerhetssystem - kompetansepersoner  

NLF etablerer en sentral sikkerhetskomité/sikkerhetsråd. Komiteen skal på 

vegne av forbundsstyret:  
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 Utarbeide, foreslå og fremme forbundets felles, sentrale policies innen 

sikkerhet/safety (forbundsstyret vedtar),  

 drøfte, utarbeide og fremme tiltak/saker innenfor NLFs langtidsplan 

kapittel 1, sikkerhet,  

 -være en faglig brobygger mellom NLFs faglige miljøer og komiteer, i 

den hensikt å oppnå effektiv bruk av forbundets faglige ressurser og 

utveksling av «best practice»,  

 -se etter muligheter for å standardisere elementer av NLFs håndbøker, 

sikkerhetssystemer og kompendier på tvers av seksjonene,  

 -ha ansvaret for årlig felles sikkerhetsseminar som i år planlegges 15. 

og 16. oktober 2016 med tema ”Human Factors”,  

 -avholde 1-2 fellesmøter/seminarer med seksjonenes 

fagkomiteer/SUer.  

Komiteen underlegges forbundsstyret ved presidentskapet, med administrativ 

støtte fra generalsekretær. 

 

Vedtak:  

Styret jobber frem en kandidat.  

 

15/16 (O) Nytt IT system i NLF  

Fagsjefen orienterte om arbeidet som foregår internt i NLF. Melwin skal byttes 

ut og det er satt ned en komite som jobber med et prosjekt for å finne et egnet 

system som ivaretar NLF sine behov. Nytt system skal være operativt fra 1/1-

2017. 

   

 

16/16 (O) Orientering ang. to saker som ble tatt opp på forbundstyremøtet. 

Stig Hoftaniska oppsummerte våre to saker.  

 Kjøp av flyplasser 

 Utleie av fasiliteter til ikke-luftsportsaktiviteter- 

17/16  LSU og ledermøte 

Linda har tatt på seg ansvaret med å utarbeide innkalling til ledermøtet 2016. 

Innkallingen vil også inneholde en foreløpig agenda 

Vedtak: 

Stig, Linda, og Santi utarbeider innkalling på neste arbeidsmøte. 
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18/16  Teknisk komite  

Eirik Bruset redegjør for arbeidet med teknisk komite og legger en 

fremdriftsplan.  

   Vedtak: 

Mandatet utarbeidet av Eirik Bruset er meget bra. Noe finpuss og avklaringer. 

 

19/16 (O) Fagsjefen informerer om pågående oppgaver samt utfordringer vi jobber 

med, deriblant avklaring med skolehåndboken. 

  Følgende datoer er også viktig å merke seg. 

 Freiederichhafen 19 – 22 /4-2016 

 LSU2016 15-19/6-2016 

 Havariseminar 15-16/10-2016 

  


