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Protokoll         
Motorflyseksjonenes styre  
 

Møte 2020 03 

Avholdt 27. mai 2020, via Teams. 
 
 

Deltakere: 

Styret:   Bjørn Egenberg - leder  
Linda Christine Lilleng – nestleder 

 Stig Arve Haugen - styremedlem 
   Martin Bjørndahl - styremedlem 
   Bjørn Skogøy - styremedlem 
   
Sekretariatet: Stian Kultorp, Fagkontakt og referent 
   Lise Grønskar, Redaktør Flynytt. Deltok i sak 029/20 
 
Forfall:   Solrun Krane – styremedlem 
   Ole Andre Utheim - styremedlem 
 
 
 

 
 
Møtestart kl. 17:00 
Møtet blei gjennomført via Teams grunnet situasjonen med utbrudd av Covid-19. 
 
 
 
027/20 Protokoll fra Motorflystyrets møte 2020 02, den 31. mars 2020. 
Gjennomgang av protokoll fra Motorflystyrets møte 2020 02 ved Bjørn Egenberg. 
 
Vedtak:  - Protokollen ble godkjent.  
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028/20 Økonomisk status for Motorflyseksjonen.                               
Regnskapet for 2019 ble gjennomgått ved forrige møte, det ble orientert om noen mindre 
endringer som har blitt gjort i den avsluttende fasen i arbeidet med årsregnskapet.   
Fagkontakten for seksjonen skal få opplæring i bruk av regnskapssystemet slik at styret skal 
ha lettere tilgang på regnskapsdetaljer for oppfølging av økonomien, denne opplæringen 
gjennomføres så snart det er mulig i forhold til Koronasituasjonen. 
Styrelederen har vært i dialog med styrelederen i Sportflyseksjonen for å innlede et arbeid 
med å se på et bredere samarbeid om drift av Flynytt, det skal jobbes videre med konkrete 
forslag til tiltak i tiden fremover.   
 
Vedtak: - Orienteringene ble tatt til etterretning. 

- Bjørn Egenberg jobber videre med styreleder i Sportsflyseksjonen med 
konkrete forslag for samarbeid om drift av Flynytt. 

  - Periodisert budsjett og regnskap utarbeides til neste styremøte. 
 
 

029/20 Flynytt, ref. sak 019/20  
Redaktør i Flynytt, Lise Grønskar la frem en konkret plan for tiltak for å styrke den 
økonomiske situasjonen for Flynytt i 2020. Med de planlagte tiltak så er målsetningen å ende 
på et resultat for Flynytt i 2020 som er +100.000,- i forhold til budsjett for året.  
Styreleder Bjørn Egenberg orienterte om det innledende arbeidet sammen med 
Sportsflyseksjonen, ref.sak 027/20 
 
Vedtak: - Orienteringene ble tatt til etterretning. 
 
 
030/20 Støtte til instruktørutdanning 2020.  
Styreleder Bjørn Egenberg orienterte om den innledende prosessen for innstilling av 
kandidater for støtte til instruktørutdanning i 2020. Det ble lagt stor vekt på 
instruktørsituasjon i flyklubbene og geografisk fordeling. Endelig utvelgelse av kandidater ble 
vedtatt av styret via e-post. 
Det har kommet noen henvendelser etter søknadsfristen om mulighet for å søke om støtte i 
2020, disse er anbefalt å søke om støtte i 2021. 
 
Vedtak: - Orienteringen ble tatt til etterretning. 

- Fagkontakt Stian Kultorp kontakter de som fikk støtte for 2019 for 
statusrapport.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protokoll Motorflystyrets møte 2020 03, 27. mai 2020 Side 3 
 

031/20 Utbetaling av innvilget støtte til seksjonens utvalg i 2020.  
Akroutvalget sendte en henvendelse til styret om en oppklaring i forbindelse med vedtak i 
sak 008/20. Denne henvendelsen ble behandlet av styret via e-post i tiden mellom 
styremøte 2020 02 og 2020 03, og tilbakemelding ble formidlet til Akroutvalget fra 
fagkontakten. 
Styreleder Bjørn Egenberg orienterte om tilbakemelding fra Konkurranseutvalget etter 
vedtak i sak 008/20. 
Fagkontakt Stian Kultorp orientering om henvendelse fra Konkurransenutvalget med 
forespørsel om betaling av påmeldingsavgift for deltakelse i VM i Rallyflyging i 2020. 
 
Vedtak: - Orienteringer ble tatt til etterretning. 

- Midler til internasjonale konkurranser for 2020 omdisponeres og kan 
benyttes til nasjonale konkurranser i 2020. 

 
 
032/20 Utvalg i Motorflyseksjonen.    
 
Det vises blant annet til sak 056/19, 068/19 og 021/20 hvor arbeidet med seksjonens utvalg 
er behandlet. Arbeidet med rekruttering av medlemmer, standardisering av mandat og 
retningslinjer for utvalgene fortsetter, og det planlegges et arbeidsmøte relatert til arbeidet.  
Fordeling av oppfølgingen av seksjonens utvalg:  
 
Utdanningsutvalget:  Bjørn Skogøy 
Utvalgsleder:   Bjørn Skogøy 
 
Sikkerhetsutvalget:  Stig A. Haugen 
Utvalgsleder:   Lars Preben Sørsdahl 
 
Teknisk utvalg:  Ole Andre Utheim 
Utvalgsleder:   Eirik Bruset 
 
Akroutvalget:   Linda C. Lilleng 
Utvalgsleder:   Ivar Dyrdal 
 
Helikopterutvalget:  Linda C. Lilleng 
Utvalgsleder:    Linda C. Lilleng 
 
Konkurranseutvalget:  Ole A. Utheim 
Utvalgsleder:    Kurt E. Norevik 
 
Kvinnenettverk:  Solrun H. Krane 
    
Vedtak: 
- Arbeidsmøte planlegges i uke 24.  
- Styrets medlemmer følger opp sitt/sine utvalg og arbeidet presenteres på neste styremøte. 
- Endring av Konkurranseutvalgets navn behandles på neste styremøte. 
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033/20  Nasjonal Flydag – lørdag 5. september 2020, ref. sak 023/20.   
Styrets representanter har vært i dialog med flyklubbene de er ansvarlig for, og det 
rapporteres om positive tilbakemeldinger i forhold til arrangementet. Det oppfordres til å 
jobbe mot et arrangement på tvers av luftsportsmiljøene ved flyplassene. 
Det er derimot mye usikkerhet i forbindelse koronasituasjonen i forhold til å gjennomføre 
arrangementet som planlagt, det oppfordres derfor å jobbe mot gjennomføring som 
planlagt, og å ta endelig beslutning etter 15.juni. 
 
Vedtak:  - Det jobbes mot gjennomføring, og endelig beslutning om gjennomføring tas 

etter 15.juni. 
 - Fagkontakt Stian Kultorp involverer NLFs aktivetetskonsulent Tom Brien for 

bistand i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arrangementet. 
 
 
034/20 Norgesmesterskap - NM 2020.  

NM i Akroflyging foreslått utsatt til 13-15.08.2020 
NM i Presisjonsflyging foreslått utsatt til 01.08.2020   

 
Vedtak: - NM i Akroflyging vedtatt utsatt til 13-15.08.2020 

- NM i Presisjonsflyging vedtatt utsatt til 01.08.2020 
 
 
035/20 NLF Flytjenesten – Status.    
Fagkontkat Stian Kultorp orienterte om ny forskrift om statsluftfart som trer i kraft 
01.01.2021, en forskrift som vil regulere oppdrag som i dag utføres av NLF Flytjenesten. NLF 
er godt i gang med utarbeidelse av nytt sikkerhetssystem for Flytjenesten, et 
sikkerhetssystem som skal godkjennes av Luftfartstilsynet for å kunne operere i henhold til 
nevnte forskrift. Det skal også etableres en elektronisk portal for NLF Flytjenesten for 
administrasjon av virksomheten. 
Det planlegges en samling for NLF Flytjenesten i september 2020 for å forberede drift etter 
ny forskrift.  
 
Vedtak:  - Orienteringene ble tatt til etterretning  
 
 
 
036/20 Skole- og utdanningsmateriell 
Fagkontakt Stian Kultorp orienterte om status for skole og utdanningsmateriell. "Den store 
motorflyboken" er nå tilgjengelig som elektronisk bok. 
Det er verifisert oppdatert treningsprogram til Nattflygingsrettighet i forbindelse med at 
regelverket er oppdatert, samt at det er verifisert nytt treningsprogram for rettighet til slep 
av seilfly. Sistnevnte trening er tradisjonelt utført av Seilflyseksjonen, men vil i fremtiden 
også utføres via DTOer i flyklubber tilknyttet Motorflyseksjonen. Det jobbes derfor sammen 
med Seilflyseksjonen som innehar lang erfaring innenfor fagområdet for å optimalisere en 
løsning for miljøene. 
Kultorp orienterte også om status etter at FI-refresher seminaret som ble avholdt samtidig 
med NLFs Fagseminar høsten 2019 blei underkjent av Luftfartstilsynet i etterkant av 
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seminaret. Ansvarlig ATO for FI-refresherseminaret avholder nytt kurs for deltakerne i juni 
2021. 
Det har kommet forespørsler om NLF har planer om å etablere ATO eller utarbeide manualer 
for drift av ATO rettet mot instrumenterettigheter og instruktørutdannelse, fagkontakt Stian 
Kultorp oppfordret styret å nedsette en arbeidsgruppe for å utrede saken. 
 
Vedtak:  - Orientering tatt til etterretning. 

- Fagkontakt Stian Kultorp gis i oppgave sammen med Utdanningsutvalget å 
nedsette en arbeidsgruppe for å utrede forhold rundt etablering av ATO. 

 
 
037/20 Fastsette dato for neste styremøte, møte 2020 03. 
Det ble foreslått å avholde neste styremøte 26.08.2020 kl 17.00. 
Det ble foreslått gjennomføring kurs i Organisasjon- og rolleforståelse samme dag med 
oppstart kl 15.00. 
 
Vedtak:  - Styremøte 2020 03 avholdes 26.08.2020 med oppstart kl 17.00. 
 - Gjennomføring kurs i Organisasjon- og rolleforståelse gjennomføres samme 

dag med oppstart kl 15.00.  
 
 
038/20a) Eventuelt. 
Stig A. Haugen orienterte arbeidet i luftromskomiteen. 
NLF er høringsinstans innen USPACE, NLF ser på bekymring på det og jobber sammen med 
Europe Air Sport inn mot EASA. 
Det er kommet høringsnotat fra Avinor flysikring i forbindelse med at Røros TMA planlegges 
endret til TIA/TIZ, men med samme utstrekning som dagens TMA. 
 
Vedtak:  - Orientering tatt til etterretning. 
 
 
038/20b) Klubbledermøte. 
Det er vedtatt at Klubbledermøte arrangeres sammen med Motorflyseksjonens fagseminar 
høsten 2020. Det foreslås å utøke arbeidsgruppen for planlegging av møtet med en 
representant samt å arrangere et planleggingsmøte. 
 
Vedtak:  - Arbeidsgruppen utøkes med Linda C. Lilleng og består i tillegg av Bjørn 

Egenberg, Stig A. Haugen og Stian Kultorp.  
 - Planleggingsmøte avholdes i uke 24. 
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038/20c) LN-ELA 
Fagkontakt Stian Kultorp orienterte kort om status, samt hvilke alternativer som vurderes 
fremover i forhold til situasjonen med LN-ELA.   
 
Vedtak:  - Orientering tatt til etterretning. 
 
 
Møtet hevet kl 19.45 
 
 
 
 
 
 
Bjørn Egenberg       Stian D. Kultorp 
Styreleder         Referent 
 


