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Protokoll Motorflystyret 
 

Møte 2017- 06 

 

Avholdt 4.november, Comfort hotell, Gardermoen 

 

Tilstede: Linda Christine Lilleng  Leder 

Bjørn Skogøy                         Nestleder 

Eirik Bruset                             Styremedlem  

Bjørn Egenberg  Styremedlem 

Einar Bjørnebekk  Fagkontakt - administrasjonen 

John Eirik Laupsa  Administrasjonen 

Tom Brien                               Aktivitetskonsulent (til sak 35/17) 

     

 

Meldt forfall:  

                       Elisabeth Olsen Nordvik Styremedlem 

Sindre Holberg  Styremedlem 

Ole André Utheim  Styremedlem 

 

Møtet satt kl. 12:30 

 

 
34/17  Protokoll fra seksjonsstyremøte 2017-05  

 Protokollen ble gjennomgått. 

 

Vedtak: Protokollen ble godkjent. 

 

   

35/17  Orientering og dialog med aktivitetskonsulenten 

 

                        Tom Brien orienterte om planer og forutsetninger for Luftsportsuka 2018  

samt om aktiviteter ute i klubbene og i de forskjellige seksjonene i NLF. 
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36/17 Økonomi Motorflyseksjonen 

NLFs kontorsjef har tatt ut regnskapstall per 30.september.  

Det må gjøres enkelte korrigeringer av regnskapsposteringene for 

inneværende år. Når det gjelder 2018-budsjettet skal antall prosjekter 

reduseres til et minimum for å oppnå bedre oversikt. Resultatet i 

budsjettet må være som innstilt av seksjonsmøtet i Motorflyseksjonen 

og vedtatt på Luftsportstinget 2017.   

  

Vedtak:       Tatt til orientering. Økonomirapport kommer til hvert styremøte fremover.  

 

 

37/17  Søknad fra Kilen sjøflyklubb vedrørende oppføring av brygge.    

 Klubben søker om totalt kr. 520.000,- til oppføring av ny brygge i Kilen 

sjøflyhavn. Søknaden overstiger disponible midler i Motorflyseksjonens 

Hangarfond (MHF), men det er koordinert med generalsekretær avklart at det 

kan gis to like lån fra h.h.v. MHF og Luftforsvarets Gavefond (LFG). Det er 

foreslått å yte to like lån á kr. 250.000,- 

 

Vedtak: Seksjonsstyret innstiller på at det kan ytes lån på kr. 250.000,- fra 

Motorflyseksjonens Hangarfond til formålet. Det forutsettes at det stilles 

sikkerhet i form av 1. prioritets pantobligasjon i fly eller fast eiendom innenfor 

75% av omsetningsverdi. Lån kan gis som serielån med nedbetaling over ti år.       

 

 

38/17  DTO skolehåndbok.  

Håndboken Utarbeides av Torkel Sætervadet og Harald Orlien. Det ble 

orientert om fremdriften i arbidet. 

 

Vedtak: Styret er oppdatert og fornøyd med arbeidet så langt. Motorflyseksjonen 

anerkjenner prosessen. Pris for produktet må avklares, men bør være i 

samme størrelsesorden som forrige utgave av NLFs skolehåndbok     

 

 

39/17  Oppfølging av sjøflyhåndboken. 

Det har blitt trykket omlag 60 håndbøker i første opplag og de aller fleste har 

blitt solgt i juli/august i år.   

                        

Vedtak:           Det gis en annerkjennelse til Mikael Aksdal. Bjørn Egenberg koordinerer. 
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40/17  Tiltak etter høstens ulykker. 

Det har skjedd tre fatale ulykker med sertifiserte motorfly på høsten i år. Kun 

den ene av disse var i aktivitet knyttet til klubbvirksomhet.  

 

Vedtak:  Klubbene skal oppfordres til å gjennomføre klubbkvelder med fokus på 

holdninger. 

                       Styret v/leder fullfører listen med fordeling av klubbansvar fordelt på alle 

styremedlemmene. Denne listen benyttes for å legge opp klubbesøk hvor det 

er meningen at seksjonsstyremedlemmet skal holde en del av klubbmøtet. Det 

skal legges opp geografisk slik at det blir minst mulig reising, samtidig må det   

sikres at styremedlemmene ikke stiller opp i egen klubb. Forslag til 

presentasjoner planlegges til/på styremøtet i Oslo den 3. desember.  

 

 

41/17  FAI delegater  

Seksjonene i NLF har blitt anmodet om å vurdere representasjonen i 

kommisjonene i FAI. I forbundet er det enkelte personer som har sittet som 

delegater i svært mange år uten at det synes å ha gitt ønsket effekt. Andre 

gjør en meget god jobb og bør fortsette. Seksjonsstyret gikk gjennom aktuelle 

kommisjoner for motorfly.  

 

Vedtak:          Linda Christine Lilleng innstilles som delegat i Rotorcraft Commission.           

  Thore Thoresen fortsetter i Aerobatics Commission. 

                       Kurt Norevik  fortsetter i General Aviation Commission.  

 

 

42/17  Kongepokal jury. 

Seksjonen skal oppnevne ett medlem til kongepokaljury som skal avgjøre 

hvem som skal vinne pokalen dersom den seksjonen som har prioritet det 

enkelte året ikke lykkes med NM som kvalifiserer til kongepokal. Det skal nå 

oppnevnes jury for 2018.  

                     

Vedtak:  Motorflyseksjonen utnevner Britt Victoria Høyvik. 
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43/17  Endringer i Sikkerhets- og Utdanningsutvalget 

To av komiteens medlemmer som har sittet i mange år har bedt om å bli 

erstattet med nye. Seksjonsstyret har funnet nye krefter til de aktuelle 

posisjonene. Videre må også komiteen endre navn fra Sikkerhets- og 

Utdanningskomitéen til Sikkerhets- og Utdanningsutvalget (fortsatt forkortet 

SU) da det er bestemt at komitéer er på forbundsnivå mens seksjonene har 

utvalg.  

                         

Vedtak: Styret takker Ivar Dyrdal og Eirik Walle for innsatsen over mange år og       

ønsker Harald Orlien og Tor Svendsgaard som nye medlemmer i SU. 

 

 

44/17               NM uka 2018 

 NIF og NRK planlegger et arrangement hvor mange idretter går sammen og 

arrangerer NM samtidig. Det skal gis god TV-dekning. Det forsøkes med NM-

uke allerede i 2018, men det er fortsatt ikke helt sikkert at det blir arrangement 

allerede neste år. Planen er Stavanger-området om det blir noe allerede i 

2018. 

 

Vedtak:           Motorflyseksjonen ser positivt på tiltaket og undersøker primært muligheten 

for å avholde NM i acroflyging og helikopter.  

 

                         

45/17  Rapportering om faglige saker                     

 

  A. Siste om 8,33 KHz radioer 

 Det blir mulighet til å bruke 25 KHz nasjonalt til 2025 

 

B. Ressurspool ressurspoolen ved hendelser/ulykker i NLF 

Det ble orientert om status i arbeidet, personer er forespurt og takket ja. Dette 

blir ressurspersoner fordelt i hele landet og som skal operere på tvers av 

seksjonene.   

 

C. Utredning av ulykker. 

Samferdselsdepartementet jobber med å klargjøre delingen av oppgavene 

mellom SHT og NLF. 

 

D. Anlegg     
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Det arbeides med flere forskjellige prosjekter. Det er krevende arbeid både å 

beholde plasser, få gjenåpnet plass som har blitt stengt (Rygge) samt nytt 

prosjekt.   

 

 

Vedtak:          Orienteringene ble tatt til etterretning. 

 

 

 

 

    Eventuelt 

                        Det var ingen saker til posten eventuelt. 

 

 

 

Møtet hevet kl. 17:00 

 

 

 

 

 

 

Linda Christine Lilleng     Einar Bjørnebekk 

Seksjonsleder       Fagkontakt / referent 

 


