
Protokoll Motorflystyrets møte 2021 04, 24. juni 2021 Side 1 
 

Protokoll         
Motorflyseksjonenes styre  
 

Møte 2021 04 

Avholdt 24. juni 2021, via Teams. 
 
 

Deltakere: 

Styret:   Bjørn Egenberg - leder  
   Linda Christine Lilleng – nestleder  

Ole Andre Utheim – styremedlem  
Bjørn Skogøy – styremedlem 

   
Sekretariatet: Stian Kultorp - fagkontakt og referent 
 
Forfall:   Solrun Helene Krane – styremedlem 
   Martin Bjørndahl - styremedlem  
 Stig Arve Haugen - styremedlem 
 
   
Møtestart kl. 19:00 
 
 
035/21 Protokoll fra Motorflystyrets møte 2021 03, den 18. mai 2021. 

 Gjennomgang av protokoll fra Motorflystyrets møte 2021 03 ved Bjørn 
Egenberg. Styret ønsker statusoversikt over kandidater som har fått innvilget 
instruktørstøtte. 
    

Vedtak:  - Protokollen ble godkjent. 
- Fagkontakt distribuerer statusoversikt over kandidater som har fått innvilget 
instruktørstøtte til styret. 

   
 
036/21 Økonomisk status for Motorflyseksjonen.                               
 Økonomisk orientering ved fagkontakt Stian Kultorp. Presentasjon av 

regnskap til og med periode 5 og periodisert budsjett. Styret melder at de er 
fornøyde med utviklingen i oppfølging og utarbeidelse av økonomisk oversikt 
over seksjonens økonomi. 

 
Vedtak: Orienteringene ble tatt til etterretning. 
 



Protokoll Motorflystyrets møte 2021 04, 24. juni 2021 Side 2 
 

 
037/21 Utvalg i Motorflyseksjonen.    
 Oppfølging av sak 028/21. 

Linda C. Lilleng presenterte arbeidet som er utført sammen med Martin 
Bjørndahl med å samle mandat i fra seksjonens utvalg og sette dette i et 
standardisert format som tidligere vedtatt. 
Det er også utarbeidet et forslag til uttakskritterier for landslag og 
internasjonal representasjon. 
Styret bemerker at geografisk spredning/klubbtilhørighet samt varierende 
kompetanse og erfaring ved rekruttering av utvalgsmedlemmer skal 
vektlegges.   

 
Vedtak: - Fagkontakt gis i oppgave å sende mandat og tekst om uttakskritterier til 

relevante utvalg for høring med frist for tilbakemelding 10.08.2021. 
 - Mandat for seksjonens utvalg samt uttakskritterier for landslag og 

internasjonal representasjon vedtas ved styremøte 2021 05.   
 
 
038/21 Endring av sted for NM Akroflyging 2021   

Arrangøren av NM i Akroflyging har av flysikkerhetsmessige grunner bedt om 
å flytte arrangementet til Starmoen flyplass på vedtatt tidspunkt.   
    

Vedtak: - NM i Akroflyging kan flyttes til egnet sted etter arrangørens vurdering. 
 - Motorflyseksjonens styre skal orienteres om eventuelle endringer i sted for 

arrangementet. 
 
 
039/21 Luftsportens dag 2021 – 29.august 2021 
 Gjennomføringen av arrangementet har vært til behandling i arbeidsgruppe 

utpekt av Luftsportstyret og orientering er utsendt via NLFs nyhetsbrev 
15.06.2021. Det har vært dialog med Avinor sentralt via e-post samt i 
forbindelse med driftsmøte 10.06.2021. 

 Det skal utsendes e-post om arrangementet til alle Avinors lufthavner i fra den 
sentrale arbeidsgruppen.  

 Det skal sendes ut en veileder til klubbene med forslag for gjennomføring av 
arrangementet fra den sentrale arbeidsgruppen i NLF. 
Alle klubber som henvender seg til NLF vil få tilsendt materiale for å 
promotere arrangementet. 

   
Vedtak: - Orienteringen tas til etterretning, og styremedlemmene oppfordres til å ringe 

til motorflyklubbene de har ansvaret for med formål om dialog om 
arrangementet.  
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040/21 Utviklingsorienterte ungdomsmidler 
 Det kom to søknader til Motorflyseksjonen innen søknadsfristen på 
henholdsvis 104.000,- og 145.000,-. 
Motorflyseksjonen er tildelt totalt kr 74.860,- på bakgrunn av søknader om 
gjennomføring av arrangementer rettet i mot ungdom (17-25 år). 
Midlene utbetales mot bilag etter gjennomført arrangement, og må benyttes 
innen fastsatt tidspunkt. Det vil i løpet av august bli utarbeidet en oversikt 
over gjennomførte arrangementer, og innvilget støtte til arrangementer som 
ikke er gjennomført vil frafalle og bli fordelt som ytterligere støtte til 
gjennomførte arrangementer.  

   
Vedtak: - Motorflyseksjonens konkurranseutvalg tildeles 30.000,- i fra seksjons 

budsjetterte midler rettet i mot barn og ungdom i tillegg til 44.860,- av 
seksjonens tildelte del av utviklingsorienterte ungdomsmidler, totalt 74.860,-  
- Bergen Aero Klubb tildeles 30.000,- av seksjonens tildelte del av 
utviklingsorienterte ungdomsmidler. 
- Det skal umiddelbart etter gjennomført arrangement sendes rapport til 
seksjonen med oversikt over benyttelsen av tildelte midler. Rapporten skal 
inneholde liste over alle ungdomsdeltakere med navn, fødselsdato og 
klubbtilhørighet. 
- All støtte utbetales mot bilag etter gjennomført arrangement.  

 
 
041/21 Drift av OBSREG for Motorflyseksjonen 

NLFs kvalitet og sikkerhetskoordinator Tobias Veland har bistått 
motorflyseksjonen med implementering og saksbehandlingen av rapporter 
levert via OBSREG siden 2019. OBSREG er nå vel implementert i seksjonen, og 
andre seksjoner har nå behov for tilsvarende bistand med implementering og 
saksbehandling. Motorflyseksjonen må derfor finne en løsning for permanent 
drift av OBSREG fremover. Det er flere forhold som må utredes, og det må 
blant annet besluttes om saksbehandling og oppfølging av systemet skal 
utføres av tillitsvalgte eller om det skal utføres som godtgjort arbeid. 
 

Vedtak: - Beslutningen om videre drift av OBSREG skal ses i sammenheng med 
oppfølging av O-14/21. 
 

 
042/21 Kjente ulykker, alvorlige hendelser og avvik 

Styret er kjent med to hendelser siden forrige styremøte. 
- Et luftfartøy var involvert i en hendelse hvor det var kontakt mellom 
luftfartøyet og vegetasjon i forbindelse med avbrutt landing ved Reinsvoll 
flyplass. Flyet fikk strukturelle skader og valgte å fly til Stafsberg flyplass, 
Hamar og gjennomførte en vellykket landing. 
- Et luftfartøy skled av banen og kom i kontakt med vegetasjon/bakken 
utenfor rullebanen i forbindelse med slep av seilfly ved Vaksinen flyplass, Os. 
Begge hendelser er rapportert til Luftfartstilsynet. 
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Det blei under møtet også drøftet hvilke kilder for informasjon som skal 
legges til grunn for behandling av saker under dette punktet, og det er enighet 
om at informasjon i fra OBSREG først skal benyttes når rapportene er lukket. 
   

Vedtak: - Orientering tatt til etterretning. 
 
 
043/21 Fastsette dato for neste styremøte, møte 2021 05 

Forslag mandag 30.08.2021 via Teams. Det er derimot et sterkt ønske i fra 
styret om å gjennomføre et "fysisk møte" så snart det er gjennomførbart i 
forhold til smittesituasjonen.  

 
Vedtak: - Neste styremøte avholdes mandag 30.08.2021 kl 17.00 i NLFs lokaler i Oslo. 

- Det besluttes 20.8 om møtet skal gjennomføres som "fysisk møte" som 
planlagt, eller digitalt via Teams. 

 
 
044/21a)  Eventuelt -  

Ingen saker til behandling.  
 

Vedtak: - 
 
 

 
 
Orienteringssaker: 
 
O-13/21 Oppdatert status el-fly, LN-ELB. 
 Fagkontakt Stian Kultorp orienterte om status for det nye el-flyet.  

Det har oppstått tekniske utfordringer med flyet etter levering som har 
medført at fabrikanten ønsket flyet returnert til fabrikken for feilsøking og 
utbedring, denne prosessen er påbegynt. 
Det er også god dialog med Luftfartstilsynet, og det er gitt nødvendige 
dispensasjoner i fra gjeldende regelverk for drift. 
Flyet forventes satt i drift i løpet av sensommeren. 

 
 
O-14/21 Rekruttering av ny fagkontakt for Motorflyseksjonen 
  Fagkontakt Stian Kultorp har sagt opp sitt engasjement som fagkontakt for 

NLF Motorflyseksjonen. Stian er innstilt på å være fleksibel i forhold til 
fratredelse for å sikre en best mulig løsning for Motorflyseksjonen.  
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O-15/21 Status instruktørkandidater 
  Bjørn Skogøy kunne orientere om en mulig løsning for elever som er blitt 

rammet etter nedleggelsen av en flyskole i Norge hvor de var elever og ikke 
har fått fullført programmene. Flyskolens avdeling i Norge har vært underlagt 
en flyskole i utlandet, og skolens ledelse i utlandet har stilt seg positive til at 
elevene enten kan komme til deres lokasjon og fullføre treningen, eller at det 
utarbeides dokumentasjon for overføring til annen flyskole. 

  
 
 
 
 
   
Møtet hevet kl 21:00 
 
 
 
Bjørn Egenberg       Stian D. Kultorp 
Styreleder         Referent 


