
 

Protokoll Motorflyseksjonens styre 
 

Møte 4/2012 

 
Avholdt 3. mai i lokalene til NLF. 
 
 
Tilstede: Lars Øyno   Styreleder  

Martin Hasselknippe  Nestleder  
Stig Hoftaniska  Styremedlem 
Eirik Bruset   Styremedlem  
 
Linda Christine Lilleng Ungdomsutvalget (Representant for Motor) 
George Lundberg  Fagsjef Motorflyseksjonen/Referent 

 
Ikke tilstede: Michelle Aitkens  Styremedlem 

Ingelise Arntsen  Styremedlem  
Bjørn Skogøy   Styremedlem 

 
 
Møte satt: Kl.17:20. 
 
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt og styret 
bekreftet beslutningsdyktig. 
 
Følgende saker ble registrert til eventuelt: 
Jeppesen VFR manual Norway 

 
Fastsettelse av møtetidspunkt for fremtidige møter.  
Neste møte besluttet 12. juni 2012. 
Etterfølgende forslag 23. august 2012. 
 
 
Sak 30/2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 03/2012 

Protokollen ble gjennomgått. 
 

  Vedtak: Godkjent. 
 
Sak 31/2012 Flyplassgruppa Østlandet  

Lars Øyno refererte muntlig fra det siste møtet.  
Ny flyplass: Møter med de mest aktuelle kommuner er forestående. 
Kjeller: Avtalen med FLO er fortsatt ikke signert. Det var også et møte med 
lokale politikere på Kjeller 23. april. 
Eksisterende flyplasser: SD har innkalt Rygge kommune, Fylkesmannen i 
Østfold, samt NLF og AOPA til to møter for å diskutere problemstillinger 
knyttet til Rygge. Begge møtene har blitt utsatt av SD. 
Det har også vært kontakt med lokale flyklubber på Eggemoen. 
  
 Orienteringen ble tatt til etterretning. 
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Sak 32/2012 Luftfartsskolen 
 Lars Øyno orienterte. 
 Forhandlingene går tregt og det har blitt oppnevnt en person fra styret i 
Luftfartsskolen som skal delta i forhandlingene fremover. 
Styresammensetning i LFS foreslås opprettholdt. 
 
Orienteringen ble tatt til etterretning. 
 

Sak 33/2012 Avinor flyplasser utenom åpningstid  
Lokale avtaler ok. Sentral avtale møter motstand hos flyplassjefene. 
 
Orienteringen ble tatt til etterretning. 

 
Sak 34/2012 Ledermøte 

 Notat fra Fagsjef. 
Lang reisevei og økonomi utpeker seg som problemstillinger. Diskusjon. 

 CAMO 
 Nye sertifikater -byggekloss prinsippet 
 ATO/LAPL 
 GAP planer/vyer 
 Rekruttering 
 Samarbeid med teoriskoler 
 Tilbakemelding fra klubbene 
 SMS –Sikkerhetsstyringssystem (Opscom) 
 Saker vi jobber med i motorflyseksjonen 
 Avtalen om bruk av Avinors plasser utenom åpningstid 
 Revidert budsjett 
 NIF lovnorm 
 Klubbutvikling 
 Vedlikeholdshåndbok/SOP/Klubbhåndbok 

 Vedtak: Endagsseminar avholdes på Gardermoen 22. september med 
middag på kvelden. 
 

Sak 35/2012 Årsrapport 
 Gjennomgått. Forslag om ytterligere korrekturlesning, utvidet informasjon om 

CAMO og komprimert informasjon om Flytjenesten. 
 

  Vedtak: Årsrapporten er godkjent med ovenstående endringer. 
 
Sak 36/2012 Økonomisk status 
 Rapporten i notatet fremstår som ufullstendig og økonomisystemet ønskes 

forbedret med hensyn på presentasjonsform og datainnhold. 
 
 Vedtak: Styreleder tar dette opp med Forbundsstyret og saken utsettes. 
 
Sak 37/2012 Luftsportsuka 
 Notat. 
 
 Vedtak: Styret støtter fortsatt prosjektet og vil bidra med kroner 10.000. 
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Sak 38/2012 GAP 
 Orientering av Eirik Bruset. 

Arbeidet har ikke hatt stor fremdrift til nå, men Eirik ferdigstiller program til 
GAP på Luftsportsuka snarest. 
GAP i Bodø bekreftes siste helgen i juli. 
Kortbane-GAP skal avholdes på Bringeland på sensommeren. 

 
 Styret tok orienteringen til etterretning.  
 
Sak 39/2012 Eventuelt 
 

1. VFR Manual Norway (Jeppesen) 
Styret ønsker ytterligere bakgrunnsinformasjon for å fatte en beslutning på 
neste møte. 
 
2. Utviklingsorienterte ungdomsmidler 
Styret gir fullmakt til Fagsjef å fordele midlene på de to søknadene. 
 
3. Medlemsutvikling 
Styret registrerer at medlemsutviklingen er synkende med samme nivå som i 
2011. 
Styret foreslår at tallene brytes ytterligere. 

 
Møte avsluttet kl. 21:25 
 
 
Neste styremøte: 12. juni 2012. 
Sted:   NLFs lokaler. 
Tid:   kl. 17.00-21:00. 
 
 
Innkalling sendes ut av fagsjef. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Norges Luftsportforbund  
 
 
 
George Lundberg 
Fagsjef Motorflyseksjonen 


