Protokoll
Motorflyseksjonenes styre
Møte 2021 03

Avholdt 18. mai 2021, via Teams.
Deltakere:
Styret:

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

Sekretariatet:

Stian Kultorp - fagkontakt og referent

Forfall:

Bjørn Skogøy – styremedlem
Solrun Helene Krane – styremedlem

Møtestart kl. 19:00
026/21

Protokoll fra Motorflystyrets møte 2021 02, den 14. april 2021.
Gjennomgang av protokoll fra Motorflystyrets møte 2021 02 ved Bjørn
Egenberg. Fagkontakt Stian Kultorp orienterte om NLFs prosedyre for
oppfølging av medlemsklubber som har jubileum (sak 025/21a) og status for
godkjennelse av nytt sikkerhetssystem for NLF Flytjenesten (sak O-08/21).

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.

027/21

Økonomisk status for Motorflyseksjonen.
Orientering ved fagkontakt Stian Kultorp om økonomiske endringer av
betydning siden forrige styremøte. Styret blei også orientert om en
forventning om noe økt administrasjonskostnad i tiden fremover i forbindelse
med økt tilknytning av NLFs rådgiver Torkell Sætervadet til seksjonen.

Vedtak:

Orienteringene ble tatt til etterretning.
Styret er positive til økt administrasjonskostnad i forbindelse med økt
tilknytning av Torkell Sætervadet forutsatt at total administrasjonskostnad
holdes innenfor budsjett.
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028/21

Utvalg i Motorflyseksjonen.
Oppfølging av sak 016/21.
Akroutvalgets mandat blei presentert i vedtatt layout med forslag om noen
endringer.
Det blei også presentert utkast til felles tekst for alle utvalg om rekruttering av
medlemmer, rapporteringsrutiner og internasjonal representasjon.
Det blei foreslått at arbeidsgruppen i fra sak 016/21 bearbeider alle
dokumenter tilknyttet denne saken som har vært behandlet med samme tittel
ved flere styremøter for utsendelse før neste styremøte.
Det blei fremmet forslag om å gå i dialog med akroutvalget og
konkurranseutvalget for å innhente tilbakemeldinger på eventuelle endringer
av mandat og tekst om rekruttering av medlemmer, rapporteringsrutiner og
internasjonal representasjon.

Vedtak:

- Alle dokumenter tilknyttet denne sak presenteres styret i vedtatt layout med
forslag til endringer i forbindelse med utsendelse av saksdokumenter til neste
styremøte.
- Arbeidsgruppen gis i oppgave å gjennomføre digitalt møte med
konkurranseutvalget og akroutvalget for tilbakemeldinger på forslag til
endringer av mandat og tekst om rekruttering av medlemmer,
rapporteringsrutiner og internasjonal representasjon.
- Heidar Pall Ragnarsson vedtas som ny representant for seksjonen til NLFs
tekniske komite.

029/21

Støtte til instruktørutdanning
Arbeidsgruppen som fikk i oppgave å gjennomgå søknadene om
instruktørstøtte presenterte sitt arbeid og forslag til kandidater med
begrunnelse for støtte i 2021. Arbeidsgruppen foreslår 5 kandidater, noe som
er en kandidat mer enn den vedtatte budsjettrammen over tre år tilsier. Dette
begrunnes med et betydelig overskudd i seksjonen i 2020. De foreslåtte
kandidatene er:
- Rune Holter (Gjøvik og Toten flyklubb)
- Christopher Martens (Tromsø flyklubb)
- Morten Undseth (Innlandet flyklubb)
- Bjørn Sajay Ellingsvåg (Tynset flyklubb)
- Tor Magnus Juberg (Værnes flyklubb)

Vedtak:

- Arbeidsgruppens foreslåtte kandidater innvilges støtte for utdannelse til
FI(A).
- Arbeidsgruppen gis i oppgave å formidle vedtaket til alle søkere.
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030/21

NM Konkurranseflyging 2021
NM Konkurranseflyging 2021 foreslås utsatt til 31.07.2021. Arrangør er
Motorflyseksjonens konkurranseutvalg sammen med Grenland flyklubb ved
Skien, Geiteryggen flyplass.

Vedtak:

Arrangementet utsettes til 31.07.2021. Arrangør er Motorflyseksjonens
konkurranseutvalg sammen med Grenland flyklubb ved Skien, Geiteryggen
flyplass.

031/21

Luftsportens dag 2021 – 29.august 2021
Styret mener tiden til arrangementet er knapp i forhold til planlegging av
arrangementet. Seksjonen har et utkast til modell for arrangementet som blei
utarbeidet i forbindelse med at arrangementet var tiltenkt motorfly i 2020
som foreslås presentert for den sentrale arbeidsgruppen.

Vedtak:

- Styreleder tar kontakt med NLFs Generalsekretær med budskap om ønske om
intensivering av planleggingen, og snarlig distribusjon av informasjon og
planer for arrangementet til medlemsklubbene.

032/21

Kjente ulykker, alvorlige hendelser og avvik
Styret er ikke kjent med alvorlige ulykker eller hendelser med luftfartøy
tilknyttet NLFs medlemsklubber siden sist styremøte.

Vedtak:

- Orientering tatt til etterretning.

033/21

Fastsette dato for neste styremøte, møte 2021 04
Forslag torsdag 24.06.2021 via Teams.

Vedtak:

Neste styremøte avholdes torsdag 24.06.2021 kl 19.00 via Teams.

034/21a)

Eventuelt Ingen saker til behandling.

Vedtak:

-
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Orienteringssaker:
O-11/21

Arbeid med ordning for sponsoravtaler.
Fagkontakt Stian Kultorp orienterte om at arbeidet med tilrettelegging for
bistand med sponsoravtaler for seksjonens medlemsklubber og utvalg er
ferdigstilt og materiale oversendt til relevante utvalg.

O-12/21

Status nytt el-fly, LN-ELB
Fagkontakt Stian Kultorp orienterte om status for det nye el-flyet LN-ELB.
Flyet har ankommet Norge og det jobbes med å få på plass alle detaljer i
forbindelse med både teknisk og operativ drift. Det forventes at flyet vil være
operativt i løpet av sommeren.

Møtet hevet kl 20.39

Bjørn Egenberg
Styreleder
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Stian D. Kultorp
Referent
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