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Innkalling til ledermøte 2014 i Motorflyseksjonen 
 

Tid:     5.-6. april 2014 
Sted:  Rica hotell Gardermoen 
 
Motorflyseksjonens styre innbyr valgte ledere i klubbene til ledermøte på Rica hotell 
Gardermoen, lørdag 5. og søndag 6. september. 2014. 
 
Etter vedtaket på NLFs Luftsportsting avholdes de formelle seksjonsårsmøtene og 
tinget bare hvert annet år. Neste årsmøte/ting blir i 2015. 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 valgte 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. Det er full anledning til å ha med selskap på samme 
prisbetingelser. 

Rammeprogram: 
Lørdag 5. april kl. 10.00-18.00. Middag kl. 19.00. 
Søndag 6. april kl. 09.00-13.00. Avsluttes med lunsj kl. 13.00-14.00. 
 
Del 1. Orientering om saker vi jobber med i motorflyseksjonen: 

 ATO/PPL-A/LAPL/Rettigheter 
 Status ATO i NLF og i klubbene  
 NLF som tilsyn 
 Klubbøkonomi. Hva/hvordan arbeider de gode klubbene. Hvorfor har de god 

økonomi. 
 Hvorfor blir folk borte/slutter folk å fly? Utvikling i 10 utvalgte klubber. 10 års 

tilbakeblikk fra en mellomstor klubb 
 Vedlikeholdskostnader eksploderer i klubbene.  
 Status fra European Powered Flying Union - EPFU. 
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Del 2. Drøfting med klubbene.  

 Medlemsutvikling/Rekruttering med påfølgende diskusjon 
 Innspill og forslag fra klubbene 

Det tas forbehold om endringer i programmet.  
Oppdatert informasjon vil 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 Gardermoen. 
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. 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 

1. Deltakere meldes på hver for seg på hjemmesiden til NLF/Motorflyseksjonen.  
2. Deltakere bestiller selv dagpakke, middag og overnatting direkte fra hotellet på 

telefon 63 92 66 95 / joel.andersson@rica.no. Oppgi «Norges Luftsportforbund 
5.-6. april» som referanse.  

 
NLF dekker deltakelse for en person per klubb. 
 
Priser pr. pers. 
Helpensjon i enkeltrom     kr. 845,- 
Middag     Kr. 365,- 
Rom/frokost (tilslutningsdøgn)     Kr. 610,- 

Ikke boende på hotellet bestiller dagpakke pr. pers.    kr. 595,-  

 
Den enkelte deltaker betaler selv for drikkevarer og andre ekstra kostnader direkte til 
hotellet. Det er også anledning til å ha med selskap på samme prisbetingelser. 
 
Med vennlig hilsen 
Norges Luftsportforbund  
 
 
Stig Hoftaniska 
Leder 
Motorflyseksjonen 
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