
 

Protokoll Motorflyseksjonens styre 
 

Møte 1/2013 

 
Avholdt 31. januar i NLFs lokaler. 
 
 
Tilstede: Lars Øyno   Styreleder  (ikke til stede under sak 8) 

Martin Hasselknippe  Nestleder   
Stig Hoftaniska  Styremedlem 
Ingelise Arntsen  Styremedlem 
Bjørn Skogøy   Styremedlem (tilstede på telefon under sak 8) 
 
Linda Christine Lilleng Ungdomsutvalget (Representant for Motor) 
George Lundberg  Fagsjef Motorflyseksjonen/Referent 

 
Ikke tilstede: Michelle Aitkens  Styremedlem  

Eirik Bruset   Styremedlem 
 

Møte satt: Kl.17:30. 
 
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt og styret 
bekreftet beslutningsdyktig. 

 
Fastsettelse av møtetidspunkt for fremtidige møter.  
Neste møte: 12. mars 2013 kl.17:00-21:00. 
Etterfølgende møte foreslått: 5. april 17:00-20:00 
 

 
Sak 01/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10/2012 

Protokollen ble gjennomgått. 
 
Vedtak: Protokoll 10/2012 godkjent. 

 
Sak 02/2013 Flyplassgruppa Østlandet 

Lars Øyno orienterte.  
Ny treningsflyplass: Det er avholdt et positivt møte med Aurskog Høland om 
lokalisering og saken har kommet frem i lokale medier. 
Kjeller: Generalsekretær har møtt ledelsen i FLO og det ventes at Forsvaret vil  
signere på avtalen med KAS om bruk av Kjeller snarlig. 
Eggemoen: Det har vært avholdt et møte med Tronrud. Etter dette møtet har 
det blitt sendt en oversikt over hvor mange fly og flygere som vil ønske å 
relokalisere til Eggemoen. 
Rygge: Det har vært et møte mellom NLF, Rygge Brukerforum og Rygge 
kommune. Det ble foreslått at GA kunne overta hangar «A og B» i det nordre 
hjørnet av flyplassen på Rygge. 
 
Orienteringen ble tatt til etterretning 

 
Sak 03/2013 Sjøflykomiteen 
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Saksunderlag George Lundberg, referat fra siste komitemøte og henvendelse 
til mikroflyseksjonen. 
Styret kommenterer at de støtter komiteens arbeid varmt. Styret ser frem til at 
komiteen får en formell tilknytning også til mikroflyseksjonen. Videre har ikke 
seksjonen mulighet til å budsjettere mer til komiteens arbeid. Beløpet dobles 
forhåpentligvis ifm. tilslutningen til mikroflyseksjonen. 
Styret ber ski og sjøflykomiteen om å vurdere om arbeidet med tilrettelegging 
for ski og sjøflyging på innsjøer i Norge bør begrenses til informasjonsarbeid 
overfor de mest relevante kommuner. Styret ser det som et meget stort arbeid 
og stiller spørsmål ved arbeidsmengden, ansvarsforhold og vedlikehold av en 
slik database. Videre ser styret at utarbeidelsen av en mal for søknader om 
enkeltflyginger er et meget godt tiltak. 
 
Vedtak: Styret støtter ski og sjøflykomiteens arbeid varmt, men har i 
budsjettsammenheng ikke ytterligere midler å avsette til komiteens arbeid. 
Styret ber også komiteen vurdere arbeidet med innsamlingen av data fra alle 
kommuner og om å spisse arbeidet mot de mest ønskelige og eller brukte 
vannene.   

 
Sak 04/2013 Akrokomiteens Displayseminar 

Styret støtter varmt arbeidet til komiteen og gleder seg over arbeidet som 
gjøres mtp. displayforskriften. 
 
Orienteringen ble tatt til etterretning 

   
Sak 05/2013 Ulykkeshåndtering 

Saksunderlag George Lundberg. Styret kommenterte at klubbens interne 
organisasjon bør komme tydeligere frem i dokumentet, samt at det legges til et 
vedlegg om hvordan piloten bør handle etter en ulykke. 
 
Vedtak: Styret ber om at instruksene ferdigstilles og publiseres. 
   

Sak 06/2013 Motorflyseksjonens seksjonshederstegn 
Ingen mottatte forslag. Styret ønsker å oppfordre klubbene til å komme med 
forslag frem til neste styremøte.  
 
 Vedtak: Styret ønsker å oppfordre klubbene til å komme med forslag frem til 
neste styremøte. 

 
Sak 07/2013 Prosjekt «Stick and rudder» 

Informasjon sendt ut i forkant av møtet. Styret var positive til et slikt 
aktivitetsfremmende sikkerhetsprosjekt og gleder seg over at dette 
gjennomføres på tvers av flere seksjoner. 
 
Vedtak: Styret gleder seg over prosjektet og støtter initiativet sterkt. 

 
Sak 08/2013 Søknad Hangarfondet 

 Styret diskuterte søknaden og er meget positive til at et slikt fly tas til Norge. 
Styret ser at man ved kjøp av flyet vil kunne vekke interesse for flyging og 
stimulere til gode opplevelser ved fremvisning av flyet på flygeoppvisninger 
mv. Styret har noen motforestillinger til søknaden og vurderer at 
Hangarfondet, som består av fellesskapets midler, bør forvaltes på en slik 
måte at fellesskapet også har mulighet til å benytte flyet. Dette fremgår ikke 
som en mulighet av søknaden. 
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Vedtak: Styret avslår søknaden om lån fra Motorflyseksjonens hangarfond, 
men stiller seg åpent for en ny søknad. 

 
Sak 09/2013 Seksjonens langtidsplan 

 Langtidsplanen er under utarbeidelse og det skal gjøres om på format og 
innhold. Styret sender langtidsplanen rundt og foreslår endringer og tillegg. 
 
 Orienteringen ble tatt til etterretning 

 
Sak 10/2013 Økonomi 

Budsjett 2013 og foreløpig regnskap 2012. Styret vurderer at budsjettet ikke 
kan vedtas før det er lagt inn tall for Flynytt. 
 
Vedtak: Styret aksepterer tallene i budsjettet, men må se en fullstendig 
oppstilling som inkluderer Flynytt før budsjettet vedtas. 

 
Sak 11/2013  Eventuelt 
 
  Ingen saker. 
 
 
 
Møte avsluttet kl. 21:00 
 
 
Neste styremøte: 12. mars 2013 
Sted:   NLFs lokaler. 
Tid:   kl. 17:00-21:00. 
 
Innkalling sendes ut av fagsjef. 
 
Vennlig hilsen 
Norges Luftsportforbund  
 
George Lundberg 
Fagsjef Motorflyseksjonen 


