Protokoll
Motorflyseksjonenes styre
Møte 2020 06

Avholdt 15. desember 2020, via Teams.
Deltakere:
Styret:

Bjørn Egenberg - leder
Linda Christine Lilleng – nestleder (fra sak 068/20)
Bjørn Skogøy – styremedlem
Stig Arve Haugen - styremedlem
Martin Bjørndahl - styremedlem

Sekretariatet:

Stian Kultorp - fagkontakt og referent

Forfall:

Ole Andre Utheim – styremedlem
Solrun Helene Krane – styremedlem

Møtestart kl. 20:00
064/20

Protokoll fra Motorflystyrets møte 2020 05, den 26. oktober
Gjennomgang av protokoll fra Motorflystyrets møte 2020 05 ved Bjørn
Egenberg.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

065/20

Økonomisk status for Motorflyseksjonen
Økonomisk orientering på bakgrunn av utsendt regnskap til og med november
måned (periode 11) v/fagkontakt Stian D. Kultorp.

Vedtak:

Orienteringene ble tatt til etterretning.
Det rettes fokus mot økonomien rundt Flynytt, som vil bli gjenstand for en
grundig gjennomgang tidlig i 2021. Det gjenstår en del føringer som først
kommer i desember måned (periode 12) som vil påvirke årsresultatet positivt.
Det kan allikevel tyde på at det økonomiske resultatet for denne delen av
seksjonsvirksomheten blir dårligere enn forventet.
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066/20

Forvaltning av ikke benyttede midler i seksjonens budsjett for 2020
Dette året har vært spesielt år. Vi har til tider hatt mange restriksjoner og også
måttet avlyse flere arrangement som følge av koronasituasjonen.
Seksjonen har fått henvendelser fra enkelte av seksjonens utvalg om mulighet
for å disponere midler i 2021 som i budsjettet, som ble vedtatt av seksjonsmøtet i 2019, var budsjettert for bruk i 2020. Med andre ord. -Overføring av
budsjettmidler fra 2020 til 2021.
Det er ikke normal praksis at budsjetterte midler som ikke er benyttet
automatisk overføres for disponering påfølgende år. Styret gjorde en
vurdering av det spesielle året 2020. Det er en samlet oppfatning at
seksjonens tilbud skal være så godt som mulig, og at det nå legges spesielt til
rette for gjennomføring av arrangementer og felles aktiviteter så snart dette
er mulig. Et annet viktig prinsipp er at de prinsipper styret går inn for skal
være like for alle utvalg i seksjonen.

Vedtak:

Utvalg som har fått tildelt en budsjettpost i 2020 som ikke fullt ut er benyttet
kan benytte de ubenyttede midlene i 2020-budsjettet i tillegg til midler som er
vedtatt for bruk i 2021.

067/20

Henvendelse fra Akroutvalget om omdisponering av budsjettmidler
Akroutvalget hadde i forkant av møtet sendt styret en henvendelse om
omdisponering av budsjettmidler for 2020 da flere arrangement ble kansellert
eller utsatt. Kostnadene i 2020 ble derfor også vesentlig lavere enn planlagt.
Utvalget ble ved behandling av sak 008/20 tildelt muligheten til å disponere
totalt kr 100.000,- til avholdelse av egne arrangement samt deltakelse i
nasjonale og internasjonale arrangementer.
Utvalget har kun benyttet kr 22.000,- av budsjettmidlene til konkurranser i
2020, og ønsker derfor å gå til innkjøp av bakkeradio til bruk ved fremtidige
arrangement. Radioen har en kostnad på ca. kr 40.000,-

Vedtak:

Benyttede midler til konkurranser i år er innenfor tidligere tildelte ramme.
Bruk av konkurransemidler til kjøp i bakkeradio er godkjent disponering.
Det vises forøvrig til vedtak i sak 066/20.

068/20

Henvendelse fra Konkurranseutvalget om omdisponering av budsjettmidler
Konkurranseutvalget hadde i forkant av møtet sendt styret en henvendelse
om omdisponering av midler i 2020 da kostnadene for arrangementer i 2020
ble vesentlig mindre enn planlagt som følge av kanselleringer og utsettelser.
Utvalget ble ved behandling av sak 008/20 tildelt muligheten til å disponere
totalt kr 100.000,- til avholdelse av egne arrangement samt deltakelse i
nasjonale og internasjonale arrangementer.
Utvalget ønsker å betale deltakeravgift på kr 65.000,- for VM Rally i Sør Afrika
som er flyttet fra 2020 til 2021. Det er opplyst at arrangøren har varslet at
påmeldingsasvgiften til VMet økes med 5% dersom betaling først skjer i 2021.
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Utvalget søker også om å gå til innkjøp av ANR-software til bruk ved
fremtidige arrangementer. Dette innkjøpet vil ha en engangskostnad på 3.700
euro samt en fremtidig abonnementskostnad på 5.400 euro i året.
Vedtak:

Det vises til NLFs Konkurransereglement (01.01.2020) samt NLFs styre-instruks
og delegasjonsreglement (28.11.2020) om uttak av landslag og internasjonal
representasjon. Styret har ikke mottatt henvendelse om uttak for internasjonal
representasjon, men vil ta stilling til betaling av deltakeravgift så snart slik
henvendelse foreligger. (Tydeliggjøringen av styrets oppgave knyttet til uttak
til internasjonale konkurranser i dokumentet «NLFs styreinstruks og
delegasjons-reglement» er av relativt ny dato.)
Styret er kjent med at utvalg fra flere seksjoner utreder innkjøp og
tilgjengelighet av "trackingsystemer" til bruk i konkurranser og andre
arrangement. Styret vedtar derfor at utvalget per nå ikke kan gå til anskaffelse
av utstyr som påfører seksjonen en økonomisk forpliktelse i nevnte
størrelsesorden i form av anskaffelse av utstyr og senere årlige abonnement.
Det må gjøres en grundig undersøkelse om hva som er tilgjengelig på
markedet, hva er seksjonens behov og hva kan eventuelt gjøres i samarbeid
med Sportsflyseksjonen.
Det vises forøvrig til vedtak i sak 066/20 og 079/20c.

069/20

Forespørsel om utredning av ordning for sponsormidler
Det har kommet henvendelse fra et av seksjonens utvalg om en utredelse av
juridiske momenter og muligheten for å etablere en ordning for å inngå
sponsoravtaler.

Vedtak:

Styret ber NLFs administrasjon om å utrede de juridiske momenter og
muligheten for å etablere en ordning for å inngå sponsoravtaler.

070/20

Utvalg i Motorflyseksjonen
Det rapporteres om fortsatt pågående prosesser med å samle og
standardisere mandat for seksjonens utvalg.
Sikkerhetsutvalget og Utdanningsutvalget rapporterer at de vil legge frem
forslag til mandat for godkjenning ved neste styremøte.

Vedtak:

Utvalgenes mandat behandles ved neste styremøte for å avslutte prosessen.

071/20

Nasjonal Flydag 2021
Motorflyseksjonen fremmet sak på Luftsportstyret møte 2020 04 med
utgangspunkt i det planlagte arrangementet "Nasjonal Flydag 2021". Det ble
foreslått å etablere arrangementet "Luftsportens dag 2021" som skal
inkludere alle NLFs seksjoner. Målet er første arrangement 28. august 2021.
Bjørn Egenberg og Martin Bjørndahl orienterte fra saksbehandlingen av sak
035/20 på Luftsportstyrets møte 2020 04 som ble avholdt 28. november.
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Vedtak:

Orienteringene ble tatt til etterretning, og det vises til Luftsportstyrets vedtak i
sak 035/20.

072/20

NLF Flytjenesten - Status
Fagkontakt Stian Kultorp orienterte om status for arbeidet med utviklingen av
nytt sikkerhetssystem for NLF Flytjenesten.
Styret i seksjonen og korpsene tilknyttet NLF Flytjenesten har fått siste utkast
til sikkerhetssystem på høring, og det legges opp til å sende anmodning om
godkjenning av sikkerhetssystemet i løpet av uke 51. Det rapporteres om en
god dialog med Luftfartstilsynet underveis i prosessen med utarbeidelsen av
sikkerhetssystemet.

Vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning.

073/20

Støtte til instruktørutdanning
Fagkontakt Stian Kultorp orienterte om status for kandidatene som har fått
innvilget støtte til instruktørutdanning. Kun to av åtte er ferdig med
utdannelsen. De seks andre er forsinket, årsaken er for de fleste manglende
tilgjengelighet som følge av koronasituasjonen.

Vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning.

074/20

Tiltak for arrangering av FI-refresher seminar.
Fagkontakt Stian Kultorp rapporterte om flere henvendelser til seksjonen med
forespørsel om det vil bli arrangert FI-refresher seminar i regi av NLF i tiden
fremover. NLF er avhengig av at en Approved Training Organisation (ATO) har
det faglige ansvaret for et slikt seminar. Med de restriksjonene som er i
samfunnet for tiden er det utfordrende å planlegge med gjennomføring av
fysiske samlinger. NLF er i dialog med en ATO som jobber med å utrede en
digital løsning for FI-refresher seminar.

Vedtak:

Fagkontakt gis i oppgave å kartlegge muligheten for gjennomføring samt
inngå avtale med ATO for gjennomføring av FI-refresher seminar. I den
forbindelse gis fagkontakt fullmakt til å garantere for inntil 20 kursplasser.

075/20

Skole- og utdanningsmateriell
Fagkontakt Stian Kultorp orienterte om status for skole og
utdanningsmateriell. En lansering av oppdatert Training Management System
(TMS) med flere treningsprogram, samt en løsning for teoriundervisning med
øvingsoppgaver er snart klar i TMS.
Det arbeides fortsatt med å kartlegge forhold rundt drift av ATO rettet mot
instrumentrettigheter og instruktørutdanning. En nylig gjennomført
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undersøkelse gir tydelig svar på at miljøet ønsker at det skal jobbes videre
med å legge til rette for utdanning til begge disse rettigheter.
Vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning.
Motorflystyret vedtok at bruk av skole- og undervisningsmateriell skal være
gratis for motorflyklubber tilsluttet NLF Motorflyseksjonen i 2021.

076/20

NM Konkurranseflyging 2021
Konkurranseutvalget foreslår at NM i Konkurranseflyging 2021 arrangeres av
Motorflyseksjonens konkurranseutvalg på Skien, Geiteryggen 13. – 16. mai.

Vedtak:

NM i Konkurranseflyging 2021 arrangeres av Motorflyseksjonens
konkurranseutvalg på Skien, Geiteryggen 13. – 16. mai 2021.

077/20

Fastsette dato for forberedende møte til seksjonsmøte motorfly 2021
Det var foreslått å gjennomføre forberedende møte til Seksjonsmøte motorfly
/ Luftsportstinget for arbeidsgruppen bestående av Bjørn Egenberg, Linda C.
Lilleng og Stian D. Kultorp 20.01.2021.

Vedtak:

Forberedende møte gjennomføres 20.01.2020. Denne dato kan endres etter
behov fra arbeidsgruppen.

078/20

Fastsette dato for neste styremøte, møte 2021 01
Det ble foreslått å avholde neste styremøte onsdag 10.02.2021.

Vedtak:

Styremøte 2021 01 avholdes 10.02.2021.

079/20a)

Eventuelt - Kjente alvorlige hendelser, ulykker og avvik
Seksjonen er ikke kjent alvorlige hendelser eller ulykker som involverer
motorfly tilknyttet seksjonen siden forrige styremøte.
Det rapporteres om at promoteringen av rapporteringssystemet OBSREG er
godt i gang, at det er startet et arbeid rettet mot Flytryggingsledere, og at
man ser en økning i antall avviksrapporter som kommer inn. Med et formål
om å benytte erfaringer til preventivt arbeid med flysikkerhet anses denne
økte trenden som positiv.

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning.
Dette agendapunktet tas inn som fast post fra og med neste styremøte.
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079/20b)

Eventuelt – Ny representant til NLFs flyteknisk komite
Flyteknisk komité i NLF ledes av Ulf Bjørtomt fra Motorflyseksjonen. Det skal
være et ordinært komitémedlem fra hver seksjon, dette gjelder også
seksjonen som har komitélederen. Det må derfor rekrutteres ytterligere et
medlem fra Motorflyseksjonen til forbundets flytekniske komite.
Representanten fra Motorflystyret som er en del av, og følger opp teknisk
utvalg deltok ikke på dette styremøtet, noe som medførte at oppgaven ble
utsatt.

Vedtak:

Teknisk utvalg i Motorflyseksjonen gis i oppgave å fremme forslag for styret
om ny representant fra motorflyseksjonen til forbundets flytekniske komite.

079/20c)

Observatør til EPFUs AGM 16.01.2021
Bjørn Skogøy er Motorflyseksjonens valgte delegat til EPFU – European
Powered Flying Union, og vil representere NLF ved EPFU´s AGM som avholdes
digitalt 16.01.2021. Det er også mulig å delta med en observatør.

Vedtak:

Linda C. Lilleng deltar som observatør ved EPFU´s AGM 16.01.2021.

079/20c)

Arbeidsgruppe – Uttakskriterier for deltakelse ved internasjonale
konkurranser
For å sørge for en kvalitetssikret behandling av anbefalinger om uttak til å
representere NLF Motorflyseksjonen ved internasjonale konkurranser og
arrangementer ser styret et behov for å etablere retningslinjer for
styrebehandling av anbefalinger om slike uttak.

Vedtak:

Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av Linda C. Lilleng, Martin
Bjørndahl og Stian Kultorp for å etablere forslag til retningslinjer for
saksbehandling av anbefalinger om uttak til å representere NLF
Motorflyseksjonen ved internasjonale konkurranser og arrangementer.
Forslaget til retningslinjer legges frem for styret for godkjenning så snart som
mulig via e-post.

Orienteringssaker:
O-01/20

Erfaringer fra digitale arrangementer.
Orientering om erfaringer og tilbakemeldinger fra gjennomførte digitale
samlinger for Flytryggingsledere, samt digitalt Klubbledermøte gjennomført
høsten 2020.

O-02/20

Gjennomførte digitale utvalgsmøter.
Orientering fra gjennomførte digitale møter gjennomført med
Konkurranseutvalget og Akroutvalget høsten 2020.
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O-03/20

Flysikkerhetsprogramet "Takk for at"
Orientering om forbundets utredning og plan og for mulig gjennomføring av
flysikkerhetsprogrammet "Takk for at".

O-04/20

Utfordringer med tilgang på Avgas 100LL
Orientering om informasjon NLF er blitt kjent med om planer om mulig
avvikling av leveranse og salg av Avgas 100LL ved flere flyplasser driftet av
Avinor. Det ble også orientert om hvilken strategi NLF jobber etter for å prøve
å sikre tilgang på drivstoff ved disse flyplassene.

Møtet hevet kl 22.30

Bjørn Egenberg
Styreleder
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