
 

Protokoll Motorflyseksjonens styre 
 

Møte 3/2012 

 
Avholdt 16. Mars i lokalene til NLF. 
 
 
Tilstede: Lars Øyno   Styreleder  

Michelle Aitkens  Styremedlem 
Stig Hoftaniska  Styremedlem 
Eirik Bruset   Styremedlem  
 
Linda Christine Lilleng Ungdomsutvalget (Representant for Motor) 
George Lundberg  Fagsjef Motorflyseksjonen/Referent 

 
Ikke tilstede: Martin Hasselknippe  Nestleder 

Ingelise Arntsen  Styremedlem  
Bjørn Skogøy   Styremedlem 

 
 
Møte satt: Kl.17:20. 
 
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt og styret 
bekreftet beslutningsdyktig. 

 
Fastsettelse av møtetidspunkt for fremtidige møter.  
Neste møte besluttet 24. april 2012. 
Etterfølgende forslag 24. mai 2012. 
 
 
Sak 19/2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/2012 

Protokollen ble gjennomgått. 
 

  Vedtak: Godkjent. 
 
Sak 20/2012 Flyplassgruppa Østlandet  

Lars Øyno refererte muntlig fra de siste to møter. Et på Eggemoen hos Ola 
Tronrud og et møte på NLF. 
Ny flyplass: 10-12 mulige steder er lokalisert og inspisert fra luften. Disse skal 
inspiseres fra bakken og en informasjonspakke om prosjektet skal legges frem 
for kommunene som eier områdene. 
Kjeller: Det er nå gjort en avtale med FLO så lenge flyplassen består. Avtalen 
er ikke signert enda. 
Eksisterende flyplasser: SD har innkalt Rygge kommune, Fylkesmannen i 
Østfold, samt NLF og AOPA til et møte for å diskutere problemstillinger knyttet 
til Rygge. Møtet ble utsatt av SD. 
Eggemoen: NLF har hatt en utveksling med lokal klubb som nå er avklart. 
  
 Orienteringen ble tatt til etterretning. 
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Sak 21/2012 SU forslag til endringer 
 Bjørn Skogøy presenterte SU komiteens forslag til å skille FI-refresher kurset 

og Skolesjefseminaret. Det er ønskelig å beholde FI-refresher kurset under 
eget tak og å arrangere et kombinert Skolesjef/KAF/Operativ leder seminar. 

  Det er ønskelig at SU setter opp forslag til tema og innhold for begge 
arrangementene. 
 
Vedtak: Forslagene støttes og SU bes om å sette opp forslag til 
arrangementene. 
 

Sak 22/2012 Luftfartsskolen  
Telefonmøte med Presidenten og involverte personer i prosessen er avholdt. 
Dette resulterte i et forslag om å forhandle en runde til. 
 
Orienteringen ble tatt til etterretning. 

 
Sak 23/2012 Ledermøte 

 Notat fra Stig Hoftaniska og Fagsjef. Diskusjon rundt grunner til dårlig 
oppslutning. Forslag om tilleggsspørsmål: Bør man endre tidspunktet for 
ledermøtet til senere på året (etter årsmøtet)? 
 
 Vedtak: Spørreformularet som er foreslått sendes klubbenes formenn. 
 

Sak 24/2012 Luftsportsuka 
Forslag fra tidligere arrangement som har falt i smak. Følgende forslag lagt 
frem: 
 NOTAM-kontoret 
Luftromssaker 
Flyværtjenesten 
Electronic Flight Bag utstyr 
Software leverandører 
Felles landingskonkurranse (lag med flere grener representert) 
Skal vi fly sammen? 
Intro på akro og halehjul 
Leverandører/Promotører 
Pilotbutikken 
Nav. Konkurranse/rute 
 

Sak 25/2012 Konkurransekomiteen 
 Forslag til nytt medlem –Petter Strømme erstatter Roe Nerem 

Godkjent 
 
Sak 26/2012 GAP 
 Invitere seg med på et SU-møte for å etablere ”et årshjul”.  

Hvem skal involveres som komitemedlemmer? 
GAP-sidene beholdes og utvikles. 
Legge ut en ”stillingsannonse” på hjemmesiden. ”Hva er GAP komiteen?” 

 
 Diskusjonen ble tatt til etterretning. 
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Sak 27/2012 Flynytt 
Statusrapport fremlagt. 
 Vurderinger rundt utgivelse på lesebrett.  
Spørsmål om hvilke mottagere annonsørene etterspør? 

  Signaler fra styret om ikke å ligge i forkant. Ønske om overslag på kostnader. 
 
 Vedtak: Styret i MFS tar orienteringen til etterretning og gir sin tilsutning til at 

Offentlighetsutvalget klager på innsynsnekt. 
 
Sak 28/2012 Årsrapport 
 
  Vedtak: Utsatt. 
 
Sak 29/2012 Eventuelt 

Ungdomsutvalget ønsker å utvide med et medlem som 2. vara for Motor. 
Sindre Holberg, Møre Flyklubb. 
 
Vedtak: Godkjent. Styret ønsker Sindre velkommen. 
 
 

 
 
Møte avsluttet kl. 21:10 
 
 
Neste styremøte: 24. april 2012. 
Sted:   NLFs lokaler. 
Tid:   kl. 17.00-21:00. 
 
 
Innkalling sendes ut av fagsjef. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Norges Luftsportforbund  
 
 
 
George Lundberg 
Fagsjef Motorflyseksjonen 


