Protokoll
Motorflyseksjonenes styre
Møte 2020 04

Avholdt 26. august 2020, via Teams.
Deltakere:
Styret:

Bjørn Egenberg - leder
Linda Christine Lilleng – nestleder
Solrun Helene Krane - styremedlem
Stig Arve Haugen - styremedlem
Martin Bjørndahl - styremedlem
Bjørn Skogøy – styremedlem
Ole Andre Utheim - styremedlem

Sekretariatet:

Torkell Sætervadet, orientering om flyplasser på Østlandet
Stian Kultorp, Fagkontakt og referent

Gjest:

Ola Tau Hatlestad – Orientering om Konkurranseutvalgt

Lederworkshop med Rebecca Hansen som foredragsholder blei avholdt for styrets
medlemmer i forkant av styremøtet.

Møtestart kl. 17:00
Torkell Sætervadet orienterte om arbeidet som gjøres i administrasjonen og på forbundsnivå
i forbindelse med flyplassituasjonen på Østlandet.
Ola Tau Hatlestad orienterte om situasjonen for Konkurranseutvalget og deres ønsker for
tiden fremover.
039/20
Protokoll fra Motorflystyrets møte 2020 03, den 27. mai 2020.
Gjennomgang av protokoll fra Motorflystyrets møte 2020 03 ved Bjørn Egenberg.
Vedtak:

- Protokollen ble godkjent.
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040/20
Økonomisk status for Motorflyseksjonen.
Fagkontakt Stian D. Kultorp har fått grunnleggende opplæring i bruk av regnskapssystemet,
og hadde på bakgrunn av det utarbeidet forslag til en økonomisk oversikt for seksjonens
regnskap som blei lagt til grunn for en økonomisk orientering.
Styrelederen har vært i ytterligere dialog med styrelederen i Sportflyseksjonen i forhold til
samarbeid om drift av Flynytt. Dialogen fortsetter med mål om å komme frem til konkrete
punkter for samarbeidet.
Vedtak:

- Orienteringene ble tatt til etterretning.
- Utarbeidet regnskapsoversikt videreutvikles til å inneholde estimat for året.
- Motorflyseksjonen oversender en formell henvendelse til Sportsflyseksjonen
for et samarbeid i forbindelse med drift av Flynytt.

041/20
Arrangementer gjennomført av seksjonens utvalg sommeren 2020.
Fagkontakt Stian D. Kultorp orienterte om arrangementer rapportert gjennomført av
seksjonens utvalg sommeren 2020.
NM i Presisjonsflyging og ungdomssamling blei arrangert ved et samarbeid mellom
seksjonens konkurranseutvalg og Grenland flyklubb ved Skien, Geiteryggen flyplass helgen
31.07.2002 - 02.08.2020
NM i akroflyging blei gjennomført som et felles mesterskap med NM i seilflyging ved
Elverum, Starmoen flyplass 13.08.2020 - 15.08.2020.
Ut i fra tilbakemeldingene som seksjonen kjenner til må begge arrangementer anses som
vellykket uten kjente hendelser.
Vedtak:

- Orienteringene ble tatt til etterretning.

042/20
Endringer i konkurranseutvalget.
Motorflyseksjonen er informert om at Kurt Norevik har trukket seg som leder for
konkurranseutvalget, og at utvalget nå består av Petter Strømme og Ola Tau Hatlestad.
Ola Tau Hatlestad orienterte om situasjonen for Konkurranseutvalget og deres ønsker for
tiden fremover. Han orienterte også om at de har etablert organisasjonen Norwegian Flying
Team.
Vedtak:

- Orienteringene ble tatt til etterretning.
- Styreleder og fagkontakt holder dialog med utvalget og legger til rette for å
gjennomføre et møte i tiden fremover.
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043/20
Utvalg i Motorflyseksjonen.
Arbeidet med oppfølging av seksjonens utvalg har vært utfordrende da det anses som
formålstjenlig å gjennomføre fysiske møter for å starte gode arbeidsprosesser.
Fagkontakt poengterte viktigheten av at seksjonen har velfungerende utvalg for de faglige
prosessenes fremdrift.
Ole Andre Utheim rapporterte om utfordringer med å verve medlemmer til å delta i teknisk
utvalg. Det vises til sak 042/20 for status i Konkurranseutvalget.
Fordeling for oppfølgingen av seksjonens utvalg:
Utdanningsutvalget:
Utvalgsleder:

Bjørn Skogøy
Bjørn Skogøy

Sikkerhetsutvalget:
Utvalgsleder:

Stig A. Haugen
Lars Preben Sørsdahl

Teknisk utvalg:
Utvalgsleder:

Ole Andre Utheim
Eirik Bruset

Akroutvalget:
Utvalgsleder:

Linda C. Lilleng
Ivar Dyrdal

Helikopterutvalget:
Utvalgsleder:

Linda C. Lilleng
Linda C. Lilleng

Konkurranseutvalget:
Utvalgsleder:

Ole A. Utheim
Kurt E. Norevik

Kvinnenettverk:

Solrun H. Krane

Vedtak:
- Det legges til rette for møter for å konstituere og å utarbeide og revidere mandat så snart
som mulig.
044/20
Flynytt.
Fagkontakt Stian D. Kultorp orienterte om planen for drift av Flynytt i perioden der Flynytts
redaktør Lise Grønskar har barselpermisjon. Kjersti Melling er engasjert som redaktør i en
deltidsstilling mens Lise Grønskar skal arbeide i en redusert stilling, og noen flere oppgaver
skal utføres eksternt.
Vedtak:

- Orientering tatt til etterettning.
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045/20
Nasjonal Flydag 2020 utsatt til 2021.
Nasjonal Flydag 2020 blei utsatt til 2021 grunnet Koronasituasjonen. Konseptet og planene
for arrangementet er uendret, og arbeidsgruppen vil fortsette arbeidet mot et arrangement i
løpet av våren 2021.
Fagkontakt Stian Kultorp involverer NLFs aktivetetskonsulent Tom Brien for bistand i
forbindelse med planlegging og gjennomføring av arrangementet.
Vedtak:

- Nasjonal Flydag 2021 arrangeres 8.mai 2021

046/20
Motorflyseksjonens fagseminar 2020.
Grunnet usikkerheten i forbindelse med Koronasituasjonen valgte NLF Flytjenesten å utsette
sin planlagte samling 12.09.2020 - 13.09.2020. Det foreslås derfor å arrangere en felles
samling 30.10.2020 – 01.11.2020 for følgende aktører:
- Klubbledere
- Operative ledere, skolesjefer og instruktører
- Flytryggingsledere
- NLF Flytjenesten
Arbeidsgruppen for planlegging av samlingen bestående av Bjørn Egenberg, Linda C. Lilleng,
Stig A. Haugen og Stian Kultorp foreslås å arbeide videre med planleggingen av et felles
arrangement med separate workshops for de nevnte grupper.
Vedtak:

- Motorflyseksjonens fagseminar arrangeres som foreslått.
- Arbeidsgruppen gjennomfører første planleggingsmøte 01.09 kl 12.00

047/20
NLF Flytjenesten – Status.
Fagkontkat Stian Kultorp orienterte om status for arbeidet med å utvikle sikkerhetssystem
for å operere etter ny forskrift om statsluftfart som trer i kraft 01.01.2021
Planen er å sende ut sikkerhetssystemet på høring i løpet av september for tilbakemelding
av de relevante høringsinstanser. Deretter skal sikkerhetssystemet oversendes
Luftfartstilsynet for godkjenning. Samlingen som nevnt i sak 046/20 vil bli brukt til
implementering av sikkerhetssystemet.
Det jobbes også med å etablere en elektronisk portal for NLF Flytjenesten..
Vedtak:

- Orienteringene ble tatt til etterretning
- Sikkerhetssystemet oversendes styret som høringsinstans 1 uke før øvrige
høringsinstanser.
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048/20
Støtte til instruktørutdanning.
Fagkontkat Stian Kultorp orienterte om status for kandidatene som har fått innvilget støtte.
De fleste kandidatene er i gang med utdannelsen, men har blitt forsinket grunnet
Koronasituasjonen. Samtlige kunne rapportere at de planla å fullføre utdannelsen i løpet av
sommer/høst 2020.
Det blei fremmet forslag om å omdisponere budsjetterte midler for utdannelse av nye
instruktører til å subsidiere FI-refresher seminar for kandidater med utløpt FI.
Vedtak:

- Orienteringene ble tatt til etterretning
- Vedtak om støtte til utdannelse av 4 instruktører består.
- Det skal jobbes med å legge til rette for å arrangere FI-refresher seminar.

049/20
Skole- og utdanningsmateriell
Fagkontakt Stian Kultorp orienterte om status for skole og utdanningsmateriell. Det jobbes
sammen med Seilflyseksjonen for å etablere DTO med formål å drive med opplæring av
piloter til slep av seilfly.
Ansvarlig ATO for det underkjente FI-refresherseminaret høsten 2019 avholdt nytt kurs for
deltakerne i juni 2020.
TMS utvikles for tiden til å inneholde en løsning for DTOer som driver teoriundervisning samt
en elektronisk portal for øvingsoppgaver i teori.
Det blei avholdt et innledende møte i juli for å kartlegge forhold rundt drift av ATO rettet
mot instrumenterettigheter og instruktørutdannelse, arbeidet fortsetter utover høsten
2020.
Vedtak:

- Orientering tatt til etterretning.
- Utdanningstvalget og fagkontakt følger opp det videre arbeidet i forbindelse
med å legge til rette for drift av ATO.

050/20
Fastsette dato for neste styremøte, møte 2020 05.
Det ble foreslått å avholde neste styremøte fredag 30.10.2020 kl 16.00. i forbindelse med
Motorflyseksjonens fagseminar på Gardermoen.
Vedtak:

- Styremøte 2020 05 avholdes 30.10.2020 med oppstart kl 16.00.
- Tid for møtet er senere endret til 26.10.2020 kl 19.00 via Teams.
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051/20a)
Eventuelt
Tiden frem mot 2021 og Luftsportsting får veldig fort, det settes derfor av tid på neste
styremøte til forberedelse av Luftsportsting.
Møtet hevet kl 19.55

Bjørn Egenberg
Styreleder
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