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Norges Luftsportforbund komitemandat 
 

Komite: 
Flyteknisk komite  
 
Leder: 
Ole Baartvedt 
 
Medlemmer: 
Eirik Bruset 
Ulf Bjørtomt 
Ståle Lien 
 
 
Mandat: 
 

 Være faglig saksbehandlerorgan innenfor sitt virkeområde. I en slik sammenheng skal 
komiteen arbeide på oppdrag fra Luftsportstyret. 

 Tilstrebe å alltid ha minst ett medlem fra hver av de tekniske utvalg i hhv seil- og 
motorflyseksjonen.  

 Være ansvarlig for arbeid med utdannelse og opprettholdelse av kompetanse for personell til 
den tekniske del av flyvirksomheten.Være bindeledded mellom norske flyeiere og 
flyteknikere på den ene siden og NLF’s til enhver tid teknisk adminsitrative personell og 
organisajon på den andre siden. 

 Være NLF’s høringsorgan overfor offentlige myndigheter innenfor komiteens ansvarsområde. 
Alle offisielle brev skal gå via NLFs administrasjon bl.a. for å sikre journalføring og arkivering. 

 Kommunisere med de tekniske utvalg i hhv seil- og motorflyseksjonen og være bindeleddet 
til styret og ledelse i NLF.  

 Arbeide for å fremme forståelse for viktigheten av at seil, - og motorflyvirksomheten holder 
et høyt teknisk nivå. 

 Bistå klubber og enkeltmedlemmer i spørsmål av teknisk karakter dersom dette ikke kan 
løses i seksjonenes tekniske utvalg eller i sekretariatet. 

 Vedlikehold og oppdatering av NLF «Vedlikeholdshåndbok for EASA sertifiserte fly» 
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Rapportering: 
 

 Komiteen rapporterer til Luftsportstyret slik den enkelte sak krever. Leder av komiteen 
fremmer saker for Luftsportstyret der styrevedtak er nødvendig/ønskelig. 

 Komiteen sender årsrapport til Luftsportstyret via generalsekretæren innen utgangen av 
januar. 

 Komiteen sender årsarbeidsplan direkte til styret innen 2 måneder etter at komiteen har 
tiltrådt. 

 
 
Funksjonstid: 
 
Komitelederen blir oppnevnt av Luftsportstyret etter avholdt luftsportsting. Komiteen tiltrer 1. 
januar (årsskiftet etter luftsportsting) og har da en funksjonstid på 24 måneder. Komitélederen 
bemanner komiteen i samråd med de respektive seksjoners tekniske utvalg og fagkontakt.  
 
 
Milepæler/Tidsfrister: 
 

 Saker som skal styrebehandles følger de aktuelle tidsfrister for styresaker. 

 Arbeide for å avholde årlige nasjonale samlinger for teknisk personell og andre interesserte. 
 

 

 

Mandatet er vedtatt av Luftsportstyret på møte 2018 01, den 12. februar 
 


