
 

Protokoll Motorflyseksjonens styre 
 

Møte 8/2012 

 
Avholdt 22. september på Rica Hotell Gardermoen. 
 
 
Tilstede: Lars Øyno   Styreleder  

Martin Hasselknippe  Nestleder  
Stig Hoftaniska  Styremedlem 
Ingelise Arntsen  Styremedlem  
Linda Christine Lilleng Ungdomsutvalget (Representant for Motor) 
Tobias Veland   Leder ungdomsutvalget 
George Lundberg  Fagsjef Motorflyseksjonen/Referent 

 
Ikke tilstede: Eirik Bruset   Styremedlem  

Michelle Aitkens  Styremedlem  
Bjørn Skogøy   Styremedlem 
 

 
Møte satt: Kl.09:45. 
 
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt og styret 
bekreftet beslutningsdyktig. 
 
Fastsettelse av møtetidspunkt for fremtidige møter.  
Neste møte: 1. november 2012 kl. 17.00-21.00. NLF 
Etterfølgende møte med sosial samling 6. desember kl. 16:00. 
 
Sak 58/2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07/2012 

Protokollen ble gjennomgått. 
 
Vedtak: Protokoll 07/12 godkjent. 

 
Sak 59/2012 Ledermøtet 

Inntrykk: Riktig å ha det på en dag. Kl. 10-17 er riktig tid. 
Godt utvalg av saker og bra oppslutning. 
Bør dette arrangeres 2 ganger i året. 
Lite syting. Var det de driftige klubbene som møtte opp?  
Aktiv deltagelse på tilbakemelding. 
Gode forslag og impulser fra miljøet. Bl.a. sikkerhet for lån i Hangarfondet. 
Koble forhandler og bank. 
 
Ting å forfølge: 
-Påvirke muligheten til å ”redusere” fra PPL til LAPL snarest mulig. –
Utstedelsen av LAPL må komme i gang! 
-Luftfartsskolen –bli pilot dager må være klarere på markedsføring av 
utdannelse i klubb. 
-Konkurranse på teoritilbydere må avklares at ikke er et problem 
-CAMO: Vippepunkt ift. drift av CAMO. NLF vil gjøre store endringer 
umiddelbart som gjør det rimeligere å drive frem til reglene som forenkler 
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CAMO. Dette vil ta et år. Hvordan skal vi få formidlet at dette blir bedre om et 
år. 
 
SOP ønskes tatt opp igjen ved neste anledning. 
Rekruttering –tilsiget av nye medlemmer i klasse senior og pensjonist er 
utfordringen. Se på likheter og kjennetegn for klubber som går fremover. 
Flynytt: Hva kjennetegner en veldrevet klubb? 
Innspill og forslag fra klubbene. 
 
Ønskelig med et referat til alle klubbene med lenker til presentasjonene fra 
ledermøtet. 
 

Sak 60/2012 Ungdomsutvalget 
Orientering av Tobias Veland og Linda Christine Lilleng.  
Ungdomsrepresentantene etterspør barn- og ungdomsarbeid i seksjonene. 
Også betraktninger rundt ungdomsrepresentantenes rolle i seksjonene. 
 
Vedtak: Styret støtter ungdomsutvalgets forslag om å formalisere 
ungdomsrepresentantens posisjon i seksjonsstyrene. 
På neste styremøte skal barn og ungdomsarbeidet i seksjonen tas opp. 
Forslag for målsetting og strategi utarbeides av ungdomsrepresentanten. 
 

Sak 61/2012 Flyplassgruppa Østlandet 
Utsatt.  
 

Sak 62/2012 KAS eiermøte 
Orientering. KAS ønsker innspill fra eierne for videre drift. 
 
George og Martin møter 
     

Sak 63/2012 Booking –Melwin 
  Hva vil dette koste klubbene? 
  Hvor mange klubber påvirkes? 
  Hva koster det NLF 
 
  Tas opp i neste møte.   
 
Sak 64/2012 Diverse saker vedr. seksjonen ift. LT 

Prinsipielle saker overfor myndigheter bør påpekes. Individuelle saker må 
støttes av klubber. På generelt grunnlag tas LTs fleksibilitet opp på neste 
kontaktmøte. 
 
Vedtak: Sak 1 avvises. Sak 2 tas opp med LT på generelt grunnlag. 
 

Sak 65/2012 Eventuelt 
   
  Helikopterkomite 
 

Hangarfondet 
Etter en lang og grundig diskusjon i styret fremkom det at man forventer flere 
søknader om lån til lette motorfly den neste tiden. Seksjonen ser store fordeler 
av samdrift mellom mikro- og motorflymiljøene. Videre er det ønskelig å 
fremme aktivitet, uansett seksjon. Derfor avslås søknaden. 
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Møte avsluttet kl. 12:00 
 
 
Neste styremøte: 1. november 2012. 
Sted:   NLFs lokaler. 
Tid:   kl. 17:00-21.00. 
 
Innkalling sendes ut av fagsjef. 
 
Vennlig hilsen 
Norges Luftsportforbund  
 
George Lundberg 
Fagsjef Motorflyseksjonen 


