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Protokoll fra seksjonsstyremøte 2018-03
Protokollen var godkjent pr e-post

Vedtak:

Protokoll godkjent.
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Endring i regelverket i Europa og Norge
Torkel Sætervadet orienterte.
http://nlf.no/motorfly/regelverk
Ny» Part-MED
Pendle mellom LAPL og PPL
Forskrift om statsluftfart
Nytt vedlikeholdsregelverk (Part-ML)

03/19

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.

04/19

Konkuransebudsjett Presisjon/Rally/ANR 2019

Vedtak:

VEDR. SØKNAD OM STØTTE / BUDSJETT 2019

Besvart med Brev:
Motorflyseksjonens styre viser til mottatt søknad. Saken ble drøftet på seksjonsstyrets møte 2019
01 som ble avholdt i går, 23. januar. Dette brevet sendes i hovedsak for å bekrefte at søknaden
er mottatt og er med i det videre budsjettarbeidet.
Som dere kjenner til skal det før påske avholdes seksjonsmøte og luftsportsting. Årets møter
avholdes på Sola den 6. april. Det er på disse møtene de endelige budsjettene for 2019 blir
vedtatt. Det forberedende arbeidet med budsjettall gjøres i februar og mars.
Motorflyseksjonens styre vil gå grundig gjennom søknaden.
Kontaktperson i saken er fagkontakt Einar H. Bjørnebekk.
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Konkuransebudsjett støtte ACN/ Akrokomiteen 2019

Besvart med brev:
Vedtak:
Motorflyseksjonens styre viser til mottatt søknad. Saken ble drøftet på
seksjonsstyrets møte 2019 01 som ble avholdt i går, 23. januar. Dette brevet sendes i hovedsak
for å bekrefte at søknaden er mottatt og er med i det videre budsjettarbeidet.
Som dere kjenner til skal det før påske avholdes seksjonsmøte og luftsportsting. Årets møter
avholdes på Sola den 6. april. Det er på disse møtene de endelige budsjettene for 2019 blir
vedtatt. Det forberedende arbeidet med budsjettall gjøres i februar og mars.
Motorflyseksjonens styre vil gå grundig gjennom søknaden.
Kontaktperson i saken er fagkontakt Einar H. Bjørnebekk.
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Vertskap for EPFU AGM 2020
Innspill fra Bjørn Skogøy

Som det ble nevnt etter fjorårets AGM I Paris så ble NLF bedt om å være vertskap for AGM møtet i
2020. Dette takket vi ja til i samråd med JE Laupsa.
Det innebærer et program for ca 20 deltakere, noen med partnere.
Fredag kveld: get together med lett bespisning/drink
Lørdag: Stille møteromsfasiliteter tilgjengelig, organisering av lunsj, middag
Søndag: Sightseeing/kultur
På lørdag er vanlig at arrangør stiller med gjester samt gjør en presentasjon av organisasjonen. Det
har også vært foredragsholdere fra de lokale Luftfartstilsyn om deres arbeidsform opp mot GA.
Opphold og bespisning dekkes av de enkelte lands organisasjon, vi finner overnattingssted som er
tilfredsstillende. Vi som arrangør kan invitere til «get togheter» Stille transport til rådighet vis det
er behov, sørge for organisering av søndagens program, her er det opp til oss å komme med innspill
Da AGM for 2019 går av stabelen 15-17/2-19 ønsker jeg å ha med meg sted og dato for 2020. Kan
vi se på dette på neste ukes styremøte
Vedtak:

Godkjent. John Eirik ser på best dato i februar mars 2020.
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Årsrapport 2019

Vedtak:

Linda Christine Lilleng skriver ferdig årsrapporten for 2019.
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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 2018.
Søknad til NIF vedlagt. ACRO blir tildelt i 2019.
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Teknisk organisasjon i NLF Subpart F
Orientering fra Einar Bjørnebekk

Vedtak:

Einar Bjørnebekk lager et oppsett til neste styremøte.

Eventuelt
Hederstegn utdeling.
Fagseminar tinget søndag 7 april.

Møtet hevet kl.20:45

Linda Christine Lilleng
seksjonsleder
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