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Innkalling til ledermøte 2012 i Motorflyseksjonen 
 

Tid:     17.-18.03.2012 
Sted:  Rica Ishavshotell, Tromsø 
 
Motorflyseksjonens styre innbyr lederne i klubbene til ledermøte på Rica Ishavshotell, 
Tromsø lørdag 17. og søndag 18. mars. 2012. 
 
Etter vedtaket på NLFs Ting avholdes de formelle seksjonsårsmøtene og tinget bare 
hvert annet år. Neste årsmøte/ting blir i 2013. I det året det ikke avholdes årsmøter 
og ting skal seksjonene innby klubbene til ledermøte. Loven sier følgende om 
ledermøtet: 
 

Hensikten med ledermøtet er å holde klubbene og seksjonsstyrene gjensidig 
informert om det arbeidet som pågår i styret og om de saker som opptar 
klubbene. Ledermøtet har ingen formell status, men seksjonsstyret kan 
fremlegge saker, som ikke er seksjonsmøte- eller tingsaker (jfr.NLF/NAKs lov  §§ 
14-5 og 11),  for ledermøter til avgjørelse. 

 
Til ledermøtet innbys primært klubbens leder. Dersom leder ikke kan stille oppfordrer 
vi til at klubben sender nestleder eller annen representant. Det er åpent for flere 
deltakere dersom det er ønskelig, men kun en representant fra hver klubb vil inngå i 
reisefordelingsprinsippet. 

Program: 
Start lørdag 17. kl. 09.00 og avslutning søndag 18. kl. 13.00 med påfølgende lunsj. 

 Nye sertifikater -byggekloss prinsippet 
 ATO/LAPL 
 GAP planer/vyer 
 Rekruttering 
 Samarbeid med teoriskoler 
 Tilbakemelding fra klubbene 
 Bookingsystem 
 SMS -Sikkerhetsstyringssystem 
 Saker vi jobber med i motorflyseksjonen 
 Avtalen om bruk av Avinors plasser utenom åpningstid 
 Revidert budsjett 
 Finansiering av fly 
 Klubbutvikling 
 Vedlikeholdshåndbok/SOP/Klubbhåndbok 

Det tas forbehold om endringer.  
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Oppdatert informasjon vil hele tiden være tilgjengelig på hjemmesiden til 
Motorflyseksjonen. Endelig program sendes deltagerne i forkant av arrangementet. 
 
Reise og reisekostnader 
Deltakerne (klubben) må selv bestille og betale reise til/fra Tromsø. Reisekostnadene 
for en deltaker fra hver klubb vil bli avregnet etter reisefordelingsprinsippet. 
 
For å holde reisekostnadene så lave som mulig oppfordres de av deltakerne som har 
behov for flyreise om å bestille billetter snarlig. Norwegian tilbyr rimelige billetter til/fra 
Stavanger. Både SAS og Widerøes tilbyr i tillegg såkalte ”sportsbilletter”, som 
deltakerne kan benytte. (Benytt CMP-kode: LUFT999 ved bestilling hos SAS eller 
Widerøes). Prisen for ”sportsbillett” er den høyeste pris som vil bli akseptert som 
grunnlag for reisefordelingen. 
 
Påmelding 
Deltakere meldes på hver for seg på hjemmesiden til NLF/Motorflyseksjonen.  
Fristen for å være sikret rom på hotellet er 27. februar, deretter kan ikke prisene 
nedenfor garanteres. 
 http://nlf.no/webform/p-melding-til-motorflyseksjonens-lederm-te-2012  
 
Helpensjon i enkeltrom fre.-søn.     kr. 3050,- 
Helpensjon i dobbeltrom pr. pers. fre.-søn.     kr. 2570,- 
Kost lørdag/søndag og en overnatting i dobbeltrom pr. pers.  Kr. 1880,- 
Kost lørdag/søndag og en overnatting i enkeltrom pr. pers.  Kr. 2065,- 
 

Ikke boende på hotellet betaler dagpakke pr. pers.    kr. 980,-  

 

Det må være avtalt på forhånd hvem som eventuelt skal dele dobbeltrom. 
 
NLFs sekretariat vil fakturere den enkelte klubb for klubbens deltakere. Den enkelte 
deltaker betaler selv for drikkevarer og andre ekstra kostnader direkte til hotellet. 
 
Det er full anledning til å ha med selskap på samme prisbetingelser. 
 

 

 
Med vennlig hilsen 
Norges Luftsportforbund  
 
Motorflyseksjonen 
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