
 

Protokoll Motorflyseksjonens styre 
 

Møte 7/2012 

 
Avholdt 22. august i lokalene til NLF. 
 
 
Tilstede: Lars Øyno   Styreleder  

Martin Hasselknippe  Nestleder  
Stig Hoftaniska  Styremedlem 
Eirik Bruset   Styremedlem  
Ingelise Arntsen  Styremedlem  
Bjørn Skogøy   Styremedlem 
 
George Lundberg  Fagsjef Motorflyseksjonen/Referent 

 
Ikke tilstede: Michelle Aitkens  Styremedlem 

Linda Christine Lilleng Ungdomsutvalget (Representant for Motor) 
 

Møte satt: Kl.17:20. 
 
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt og styret 
bekreftet beslutningsdyktig. 
 
Fastsettelse av møtetidspunkt for fremtidige møter.  
Neste møte besluttet på Rica hotell Gardermoen 23. september 2012 kl. 09.30-12.00. 
Etterfølgende møte med sosial samling 6. desember kl. 16:00. 
 
Sak 50/2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 06/2012 

Protokollen ble gjennomgått. 
 
Vedtak: Protokoll 06/12 godkjent.  

 
Sak 51/2012 Flyplassgruppa Østlandet 

Lars Øyno refererte muntlig fra det siste møtet.  
Ny flyplass: Prioritert rekkefølge av områder som egner seg er utarbeidet. 
Det tas kontakt med aktuelle kommuner i september og arbeidet med 
informasjonspakker til disse møtene pågår. Idrettsrådet i et område på 
Østlandet ønsker å samarbeide. Innledende møte med idrettsrådet neste uke. 
Kjeller: Ny eder for KAS gjenopptar dialogen med Forsvaret. 
Eksisterende flyplasser: AOPA har klaget SD inn for Sivilombudsmannen ifm 
Rygge saken. 
Eggemoen er i dialog om en langsiktig plan for GA-virksomhet på plassen. 
 
Samarbeidsutvalget, som anbefaler bruk av ”Fornebu-potten” mot Avinor, er 
rekonstituert og fungerende. 
 
 Orienteringen ble tatt til etterretning. 

 
Sak 52/2012 Luftfartsskolen 
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 Ingelise Arntsen og fagsjef orienterte. 
En rammeavtale er på plass og et utkast til et Appendiks til avtalen er under 
utarbeidelse. Ingelise og fagsjef melder tilbake og utferdiger Appendiks A. 
 
Orienteringen ble tatt til etterretning. 
 

Sak 53/2012 Medlemsutvikling/rekruttering 
 Oppfølging og diskusjon av faktorer som fordelt i møte 06/12. 
 
-     Reallønnsvekst vs realprisstigning 
 
- Leiepriser per time/år (inkl fuelpris og vedlikehold, men tar ikke hensyn til 

andel fuel og andel vedlikehold. Kostnader til instruktører er ikke inkludert) 
 

2012 1450 

2011 1430 

2010 1280 

2009 1080 

2008 1030 

2007 1000 
 
- Lønnsutvikling –Eirik 

Ila. 10 år har lønn steget med ca 50% 
 

- Konsumprisindeks –Eirik 
Ila. 10 år har KPI steget med ca 20% 
 

- Antall nye sertifikater per år –George 

 Utstedt 
2011 

Gyldig 
31.12.11 

Utstedt 
2010 

Gyldige 
31.12.10 

PPL A (JAR-FCL) 105 1481 122 953 

PPL A (nasjonalt) - 150  750 

Sum *) 105 1638 122 1.603 

 
- Gjennomsnittlig alder på flymateriell –Stig 

67% av flåten er over 30 år gammel. 
Ca 80% av flåten er over 20 år gammel. 
 

- Pris flysertifikater pr. år. vs. bilsertifikatet –Lars 
Flysertifikater er jevnt over ca 4 ganger dyrere 

 
- Konkurrerende tilbud (hytter, fritidsbåt og internett) Stig 

 
Forslag fra Ingelise: gjenoppfriskningskurs for de som har lagt opp 

 Stimulere klubbene til å tilby videreutdannelse; Akro, IR, mørke, sjø, halehjul, multi 
mv. 

 opplyse klubbene om gratistilbudet om klubbutvikling (Tom Brien, mange slitne 
medlemmer som trenger motivasjon/engasjement. Bil og utstyr finnes, som tilbys 
gratis på arrangement. F.eks. er det tillyst flystevner i Bodø, Sola og Kjeller i løpet av 
2012) 

 synliggjøre og aktivisere samarbeidet med LFS 

 god tilgang på instruktører og skolefly bidrar til økt rekruttering/elever 
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 gode aktive klubber med motiverte/engasjerte medlemmer/ledere (organisere 
interessante klubbkvelder m/ foredragsholdere, informere/organisere 
videreutdanning/konkurranser...) 

 representative, proft utseende klubblokaler og hangarområder 

 kutt ut negativitet, klaging og syting 

 synliggjøre konkurransemulighetene, samt videreutviklings. og 
utdannelsesmulighetene 

 bruke tid på aktivitetene, mindre på byråkrati og papir-nusseri/formalia (just do it - vise 
tiltakskraft og gjennomføringsevne) 

 bruke push-mail til alle medlemmer mer aktivt for å informere om aktiviteter 
 
Sak 54/2012 Ledermøte/Styremøte 
 Diskusjon/orientering 

 
Vedtak: Styret ønsker å revidere utkastet til program. Oppfølging v/Ingelise og 
fagsjef. 
 

Sak 55/2012 Evaluering Luftsportsuka 
Eirik Bruset orienterte. 
Det var få registrerte deltagere i forkant, men det kom ca. 60 deltagere totalt, 
hvorav ca 15 motorflygere. Det rapporteres om at positivt arrangement med 
mye aktivitet. 
Ingelise etterlyser det endelige programmet ift. en evaluering av luftsportsuka. 
 
Orienteringen ble tatt til etterretning. 

 
Sak 56/2012 QBE Rally 

 Ingelise Arntsen og Lars Øyno orienterte. Bror-Eric har gjort en voldsom 
innsats i forkant av arrangementet. 

  18 påmeldte lag (3 i advanced og 15 i sportsman), hvorav 16 gjennomførte. 
 
 Styret roser innsatsen til familien Hjulstad og alle medhjelpere i QBE Rally. 

 
Sak 56/2012 NM i akroflyging 

Fagsjef orienterte. 
 
Orienteringen ble tatt til etterretning. 
 

Sak 57/2012 Eventuelt 
 

Møte avsluttet kl. 20:55 
 
 
Neste styremøte: 23. september 2012. 
Sted:   Rica hotell Gardermoen. 
Tid:   kl. 09:30-12.00. 
 
Innkalling sendes ut av fagsjef. 
 
Vennlig hilsen 
Norges Luftsportforbund  
 
George Lundberg 
Fagsjef Motorflyseksjonen 


