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Protokoll Motorflyseksjonens styre 
 

Møte 02/2015 
 

Avholdt 28. april i NLFs lokaler. 
 
Tilstede:  

Stig Hoftaniska  Leder 
Linda Christine Lilleng Nestleder   
Lars Øyno   Styremedlem  
Bjørn Skogøy   Styremedlem 
Eirik Bruset   Styremedlem 
Britt Victoria Høyvik  Styremedlem 
Tobias Veland   Observatør for ungdomsstyremedlem 
Santiago Amengual  Fagsjef 
 
 

Ikke tilstede:   
Sindre Holberg  Ungdomsstyremedlem 
 

 
Møte satt: Kl. 17:00 
 
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt.  
Styret var beslutningsdyktig.  
 
 
13/15  Protokoll fra årsmøtet ligger på NLF sine sider. 
 
14/15  Oppfølgingspunkter        

Sak 10/2012 Avtale om bruk av Avinors plasser utenom åpningstid. 
Siste utvikling: PFLY kortet blir innført 29/4-2015 og skal gjelde ut 2015. 
Ordningen blir videreført tilsvarende 2014 sesongen. 
 

15/15  Komiteer i motorflyseksjonen 
Hvordan ønsker styret at arbeidet med komiteene skal foregå, hva slags 
rapportering er ønskelig? I dag mottar vi stort sett rapport en gang i året i 
forbindelse med årsrapporten.  
 
Vedtak: 
Styret i motorflyseksjonen forventer at komiteene leverer halvårsrapporter. 
Disse rapportene bør inneholde status på aktiviteter, økonomi og planer for 
det kommende halve året. Styret vil også innkalle komiteene til møte en gang i 
året.  
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16/15  Nordisk mesterskap i Aerobatics 2015 
 
Aerobatic Club og Norway søker om midler for å dekke premie / profilerings 
kostnader til Nordisk mesterskap som går av stabelen august 2015. De søker 
også om NLF kan bidra med medaljer slik de gjør under NM. 
 
Vedtak: 
NLF har pr i dag ingen «nøytrale» medaljer som kan brukes til formålet. Det 
har blitt bestilt inn medaljer som skal dekke behovet for NM.  
ACN har for året 2015 fått tildelt 150.000. - som vi mener bør være nok til å 
dekke disse kostnadene. Nordisk Mesterskap er også en del av budsjettet. 
Søknad avslått.  
 
 

17/15  Metodikk / saker styremøte.   
 
Med bakgrunn i de erfaringer styret hittil har gjort seg, ser vi et behov for å 
friske opp i rutinene våre rundt styremøter. Det er særlig et mål å være 
tidseffektive under møtene, og vi erfarer at det kan spares mye på grundigere 
forberedelser.  

 
Vedtak: 
Arbeidsgruppa setter opp tiltak/prosedyrer for å effektivisere 
møtegjennomføringen. 
 

 
18/15 Møteplan for styremøter i NLF Motorflyseksjonen 2015  
 

Stig orienterer med bakgrunn i utsendt saksnotat. Det er ønske om en mer 
strukturert møteplan, med vekselvis styremøte og arbeidsmøte, og en 
geografisk spreding av møtested for å bli bedre kjent med klubbene og de 
lokale utfordringene.  
 
Møteplan 2015: 
 
28. april  Styremøte Møllegata  17:00 – 21:00 
26. mai  Arbeidsmøte Møllegata Fleksibelt 
20. juni  Styremøte Starmoen 12:00 – 15:00  
21. juli   Arbeidsmøte Møllegata Fleksibelt 
25. august  Styremøte Gardermoen 17:00 – 21:00 
22. september  Arbeidsmøte Møllergata Fleksibelt 
20. oktober  Styremøte Gardermoen 17:00 – 21:00 
6. – 8. November Fagmøter Gardermoen 
8. desember  Styremøte Tromsø 17:00 – 20:00 Julebord 
 
 
 
Vedtak: 
Styret godkjenner møteplanen, men åpner for å gjøre nødvendige tilpasninger. 
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19/15  Invitasjon mottatt fra Luftfartstilsynet 

«Luftfartstilsynet inviterer til innsending av nye PPL-oppgåver. Ved å sende 
inn forslag til PPL-oppgåver vil du bidra til å gjøre PPL-eksamen betre.  
Dette er noko alle kan gjøre, om du er student til PPL eller har ATPL-
sertifikat spiller inga rolle. Vi vil gå gjennom oppgåva og kontrollere den før 
den eventuelt blir lagt til eksamen i relevante fag. Ved å sende inn forslag til 
PPL-oppgåver vil du bidra til å gjøre PPL-eksamen betre.» 
 
Vedtak: 
Styret vil utlyse en konkurranse blant våre medlemmer der den som klarer å 
levere spørsmål som LT publiserer i sin database er med i trekningen av en 
premie. SU involveres i saken og utarbeider et konsept. 

20/15  Annet 

 Informasjon fra fagsjef om status på medlemsutvikling. 
 Lars Øyno orienterer etter deltagelse på EAS møtet i mars. 
 Bjørn Skogøy orienterer etter EPFU møtet i april. 
 Informasjon og status om flytjenesten. Bevilging for året 2015 er 

bekreftet, kr. 660.000.- Budsjett for 2015 blir stående. 

 
Møtet avsluttet kl. 21:10 
 
Santiago Amengual 
Referent 


