
 

 
Protokoll Motorflyseksjonens styre 
 
Møte 06/2011 

 
Avholdt 26. mai i NLFs lokaler. 
 
 
Tilstede: Lars Øyno   Styreleder/Møteleder 

Martin Hasselknippe  Nestleder 
Stig Hoftaniska  Styremedlem 
Eirik Bruset   Styremedlem 
Ingelise Arntsen  Styremedlem 
Bjørn Skogøy   Styremedlem 
 
Arne Mathisen  Assisterende Generalsekretær 
Torkell Sætervadet  Redaktør i Flynytt 
George Lundberg  Fung. fagsjef Motorflyseksjonen/Referent 

 
Ikke tilstede: Michelle Aitkens  Styremedlem 
 
 
Møte satt: Kl.17:15. 
 
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt og styret 
bekreftet beslutningsdyktig. 
 
Ingelise Arntsen påpekte at sakslistene bør nummereres løpende, samt at godkjenning av 
foregående styremøteprotokoll skal behandles som sak og således tildeles saksnummer. 
Innkalling og saksliste fra styremøte nummer 06/2011 revideres og sendes ut sammen med 
denne protokoll til godkjenning på neste styremøte. 
 
Fastsettelse av møtetidspunkt for fremtidige møter. Det legges opp til møter første torsdag i  
måneden. Neste møte fastsatt 04. juli og etterfølgende forslag 01. september 2011 
 
Sakene ble av praktiske årsaker behandlet i den rekkefølge som fremgår av protokollen. 
 
Sak 40/2011 Godkjenning av protokoll fra Styremøte 05/2011. 

 
Vedtak: Protokoll fra møte 05/2011 godkjent uten anmerkninger. 

 
 
Sak 41/2011 Økonomisk status for seksjonen 
 NLF legger om regnskapsføringen til NIF og henger litt etter på føringen. 

Regnskapet som ble presentert er nesten komplett ut april og man har kontroll 
på de større utleggene og disse er avmerket som merknader i dokumentet 
som ble lagt frem. 
Det er tidlig på året og lite midler er benyttet frem til nå. 

  



 
  Flynytt: Annonsesalget går godt, men løssalget går litt dårligere enn planlagt. 

Ellers styres Flynytt mot et nullbudsjett, med unntak av en regning på ca. 
80`000 fra advokat Sandall som har skrevet en juridisk betenkning/artikkel på 
oppdrag fra daværende fagsjef.  
Påfølgende diskusjon om hvor regningen skal føres med forslag om å spørre 
SU om komiteen kan benytte denne artikkelen og således stå for kostnaden. 
Portokostnadene kan bli noe større enn budsjettert. 
 
Vedtak: Flynytt kan fortsette året etter planlagt budsjett. Styret vurderer videre 
hvor regningen fra Advokat Sandall skal posteres. 
 
Arne Mathisen forlot møtet. 
 

 
Sak 36/2011 Komiteer og utvalg. 
 Presentasjon av Sikkerhets og Utdanningskomiteen v/leder Ola Lilloe-Olsen. 

Presentasjonen til SU er vedlagt denne protokollen. 
 Sjøflykomiteen inviteres til neste møte. 
 

Vedtak: Sjøflykomiteen inviteres til neste møte. Både denne komiteen og SU 
vil drøftes i  neste møte.  

 
 
Sak 31/2011 Fagsjef-saken 

George Lundberg og Torkell Sætervadet var ikke tilstede mens Lars Øyno 
orienterte. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
 

Sak 42/2011 Gjennomgang av aksjonsliste 
 Gjennomgått. 
 

 Vedtak: Løpende oppdatering. 
 
 
Sak 37/2011 ATO og Bookingmodul/-system 
 Bakgrunn presentert i notat av George Lundberg. 
 ATO: Fung. fagsjef setter seg inn i, og følger opp regelverket etter hvert som 

det blir tilgjengelig. 
Bookingmodul/system: Styret foreslår at fung. fagsjef kontakter relevante 
tilbydere og lager en sammenstilling over funksjoner, tid og kostnader. Martin 
Hasselknippe bidrar i arbeidet. 

 
 Vedtak: Fung. fagsjef holder Styret oppdatert om regelverk vedrørende ATO . 

Fung. fagsjef skal presentere en sammenstilling av løsninger til 
bookingsystem i neste møte. 

 
  
Sak 38/2011 Luftfartsskolen 

Bakgrunn presentert i notat fra Martin Hasselknippe. 



 
 Beskrivelse av avtalen.  

Diskusjon vedrørende om man trenger en avtale for å få ”utbytte/royalties”. 
 
 Vedtak: Martin Hasselknippe oppdaterer Ingelise Arntsen i saken og begge 

arbeider for å få på plass en avtale. 
 Lars Øyno foreslår Martin Hasselknippe som styremedlem i LFS overfor 

Forbundsstyret. 
  
 
Sak 44/2011 Flynytt – mulig samarbeid med andre seksjoner / eksterne aktører 
  Bakgrunn presentert i notat fra George Lundberg og Torkell Sætervadet. 

Ønske fra redaktøren om styringssignal på hvilken retning Flynytt skal ta 
fremover.  

 Skal man samarbeide med andre parter –eventuelt hvilke? 
 
Vedtak: Samarbeid med Norsk Flygerforbund og Forsvaret innledes.  
Innstikk fra Forsvaret sendes til alle. 
Innstikk fra Norsk Flygerforbund sendes kun til deres medlemmer. 
Seilflysport vurderes dersom man får en konkret henvendelse. 
Det innledes ikke samarbeid med EAA.  
 
 

Sak 43/2011   Samarbeid med tidsskriftet AERO 
Bakgrunn presentert i notat fra George Lundberg og Torkell Sætervadet. 
Bjørn Skogøy og Eirik Bruset forlot møtet kl.21:15, styret er fortsatt 
beslutningsdyktig. 

                         
Vedtak: Styret besluttet å ikke innlede noe samarbeid med tidskriftet AERO. 
Styret ønkser at MFS fokuserer på Flynytt, og rendyrker Flynytt videre for sine 
interessegrupper. Styret ønsker initiativ-takerne i AERO lykke til med 
prosjektet. 

 
 
Sak 45/2011 Hendelsesrapportering  
 Status og planer fremover presentert i notat fra George Lundberg. 
 

Orienteringen ble tatt til etterretning. 
 
 
Sak 46/2011 Eventuelt 
 

1. 8,33Khz kanalseparasjon skal innføres i sentraleuropa, men Norge står 
ikke på listen over de som må implementere dette. 
Vedtak: Lars Øyno følger opp saken ytterligere. 

 
2. Fuel 

Supply chain er sårbar. 85% av flyene i NLF CAMO kan gå på alternativt 
og rimeligere drivstoff. Alternative løsninger vurderes. 
Vedtak: Styret ønsker et grundigere skriftlig saksunderlag før ytterligere 
vurdering. 
 



 
3. GAP vurderes som et positivt tiltak for både motor- og de andre 

seksjonene. Styret ser behovet for at en gruppe/komite jobber med slike 
arrangement. 
Vedtak: Eirik Bruset henstilles å arbeide for gjenopprettelsen av en GAP 
komite. 

 
Møte hevet: Kl. 22:00. 
 
 
Neste styremøte: Foreslått 4. juli 2011. 
Sted:   NLFs lokaler. 
Tid:   kl. 17.00-21:00. 
 
 
Innkalling sendes ut av fung. fagsjef. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Norges Luftsportforbund  
 
 
 
George Lundberg 
Fung. fagsjef Motorflyseksjonen 
 


