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Møtet satt kl. 17:00

22/18

Protokoll fra seksjonsstyremøte 2018-02
Protokollen var godkjent pr e-post

Vedtak:

Protokoll godkjent.
.
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23/18

Økonomi
John Eirik Laupsa orienterte. Det ligger an til et overskudd for 2018.
Dette skyldes blant annet at ikke alle personalkostnader er ført på
motorflyseksjonen.

Vedtak:

Tatt til orientering

24/18

Endring i regelverket i Europa og Norge
Torkell Sætervadet orienterte. Presentasjonen ligger som vedlegg.

25/18

Flytjenesten

Vedtak:

Stian Kultorp og Bjørn Egenberg orienterte om det pågående arbeidet.
Arbeidsplan for det videre arbeid:
Oppdatere flytjenestens manual
Manualen godkjennes av motorflystyret
Ny leder må ansettes
Klubbene må samarbeide om SAR/ skogbrann
Leder av SAR og skogbrann utpekes
Navnet på tjenesten må være NLF flytjeneste
Status til klubbene sendes ut i løpet av høsten 2018

26/18

Seminar / kurs 16.-18.november
Foreløpig informasjon er lagt ut her:
http://www.nlf.no/motorfly/fagseminarer-i-motorflyseksjonen-16-18-november

Vedtak: Seminaret avholdes som planlagt.
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27/18

Utdanning av instruktører.
Innspill fra Bjørn Egenberg

Jeg ønsker at vi setter utfordringer rundt instruktørutdanningen for PPL(A) på agendaen. Det
kreves bl a CPL(A) teori for å kunne bli instruktør. Denne teoriutdannelsen gis ikke i Norge til
personer som ikke tar «full pakke» på Torp eller Tromsø. Dette er fulltidsstudier som er
beregnet på unge mennesker som skal bli yrkesflygere (ATPL) og er ikke aktuelle for
klubbflygere i full jobb. Med fremtidig mangel på yrkesflygere vil de som er nyutdannet fra
«profesjonsskolene» gå til jobb i flyselskapene, og få/ingen vil være aktuelle som instruktører
i klubbene.
For å gjøre det enda mer komplisert er det få/ingen skoler som tilbyr CPL(A) teori, det er stort
sett ATPL (full pakke) som tilbys. Dette er et relativt tidkrevende studium som mange vegrer
seg for å gjennomføre. Det betyr at det er stor sannsynlighet for at vi vil stå ovenfor en
instruktørmangel i klubbene om noen år hvis ikke noe gjøres.
Jeg synes styret i motorflyseksjonen bør diskutere situasjonen, og vi evt hva som kan/bør
gjøres.
Vedtak:

Styret må være bevist på problemet. Utdanning av nye instruktører kommer
opp som eget tema på fagseminaret 16.-18.november 2018

28/18

Muligheter innen motorflyging for tiltak i ALLEMED-prosjektet
Luftsportstyret har bedt alle seksjoner se på muligheter innenfor sin/sine
aktiviteter. Se mer her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/okonomi-sombarriere/allemedstafett/

Vedtak:

Klubbene oppfordres til å se på dette.

Protokoll styremøte Motorflyseksjonen

Møte 2018-03

.

Dato:29. august 2018

29/18

Kongepokal i Motorflyseksjonen i 2019.
I h.h.t. avtalt rekkefølge skal kongepokal tildeles i motorflyging i 2019. Søknad
skal fremmes til NIF via sekretariatet innen 1. desember.

Vedtak:

Linda Christine Lilleng sender ut forespørsel til Acro og Presisjon

30/18

Eventuelt
Hederstegn utdeling.
Utdeling vil bli foretatt.

Møtet hevet kl.20:45

Linda Christine Lilleng
seksjonsleder
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