Protokoll Motorflyseksjonens styre
Møte 08/2011
Avholdt 1. september i NLFs lokaler.
Tilstede:

Lars Øyno
Martin Hasselknippe
Bjørn Skogøy
Michelle Aitkens
Stig Hoftaniska
Eirik Bruset
George Lundberg

Ikke tilstede: Ingelise Arntsen

Styreleder/Møteleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Fagsjef Motorflyseksjonen/Referent
Styremedlem

Møte satt: Kl.17:15.
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt og styret
bekreftet beslutningsdyktig.
Fastsettelse av møtetidspunkt for fremtidige møter. Det legges opp til møter første torsdag i
måneden. Neste møte fastsatt 06. oktober og etterfølgende forslag 03. november 2011.
Sak 56/2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 07/2011
Vedtak: Protokoll fra møte 07/2011 godkjent uten anmerkninger.
Sak 57/2011 GA-flyplass Østlandet
Lars Øyno redegjorde for rapporteringsstrukturen i gruppen som jobber med
flyplass-saken på Østlandet.
Styret tok orienteringen til etterretning.
Sak 58/2011 Komiteer og utvalg
1. Presentasjon av akrokomiteen v/ Leder Ivar Dyrdal.
Redegjorde for mandat tildelt av MFS 93?
Formål:
Akrokomiteen har laget et skoleprogram for utdanning av nye akropiloter.
Utførte oppgaver:
Instruktører er en flaskehals. Krav til CRI er 100t. akro.
Utarbeider program mot utdanning av displaypiloter.
Problemer med akro display i formasjon –flere uheldige episoder. Pilotene har
autorisasjon til akro og formasjon, men ikke akro i formasjon.
Akroinstruktørprogram er utarbeidet og det må søkes LT om adgang til å
utdanne akroinstruktører.

Behov for støtte: -ønsker fagsjefen som deltager på møtene til akrokomiteen.
-Støtte i arbeidet mot LT når saker kjører seg fast.
-LT oppleves som rigid.
-Eventuell administrativ støtte etter behov.
Akrokomiteen kan bidra med: -kompetansestøtte til seksjon/region/klubb.
-Opplæring/undervisning inkludert undervisningsprogram og standardisering.
-Bidra til å bygge opp sunne holdninger og sikkerhetstenkning innen
akroflyging.
Personer: -Komiteen er godt sammensatt ift. kompetanse.
-Sakkyndig i LT er Hytten.
-Ønskelig at Rygge FK utpeker en deltager.
-Bergen har et godt miljø og er ikke representert i komiteen.
Styret tok orienteringen til etterretning.
2. Sjøflykomiteen –orientering
John Bjørn Fossdal, Kåre Weeg og Mikael Aksdal har sagt seg villige til
deltagelse. Carl-Christian Gunnestad er forespurt om deltagelse.
En plass avsettes til Mikro, samt at det må avklares hvem som skal lede
komiteen.
Styret tok orienteringen til etterretning.
3. Sikkerhets og utdanningskomiteen –orientering
Komiteen har mottatt et brev fra styret som beskriver tilfredshet med og et
ønske om fortsatt økt aktivitetsnivå.
Styret tok orienteringen til etterretning.
4. Opprettelse av GAP komite
- Bør fokusere på aktivitetsøkning og inspirasjon.
- Bør være sammensatt av ressurser fra klubbene med forskjellige
erfaringsnivåer og kompetanseområder.
- Forslag om at GAP-komiteen skal være underlagt SU-komiteen.
Vedtak: Styret henstiller SU til å vurdere om GAP kan legges inn under SU.
Eirik Bruset utpekes som leder og bes om å knytte til seg personell som
ønsker å jobbe med saken.
Sak 59/2011 Luftfartsskolen
1. Søksmål fra elever –orientering
Styret tok orienteringen til etterretning.
2. Avtale –orientering/status
3. Regning 2010, økonomisk avregning 2009/2010
Vedtak: Ingelise og fagsjef henstilles til å møte LFS og diskutere punkt 2 og 3
med Luftfartsskolen.

Sak 60/2011 Regnskap
Første halvår og prognose for 2011. Det er tatt grep for å forhindre at Flynytt
går med underskudd. Seksjonen for øvrig ligger an til et underskudd etter flere
uforutsette utgifter i 2011, men dersom enkeltposter bl.a. ”ATO/LAPL” og
”Flytrygging –aktivitet” ikke kostnadsføres som budsjettert, vil dette redusere
underskuddet betraktelig. Seksjonen har en andel av Forbundets egenkapital
som vil kunne dekke et eventuelt underskudd. Bruken av denne egenkapitalen
må godkjennes av Forbundsstyret.
I løpet av regnskapet ble det stilt spørsmål om leder for Flytjenesten kan
utarbeide en liste over materiellet som disponeres.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent som fremlagt. Fagsjef pålegges å be
Flytjenesten om å fremskaffe liste over materiellet de disponerer.
Sak 61/2011 Medlemsutvikling
Orientering. Medlemsutviklingen ligger 3% etter foregående år på det
nåværende tidspunkt. Normalt melder flere seg inn etter 1. november da
etterfølgende år inkluderes fra denne datoen. Det er forventet at
medlemsutviklingen stabiliserer seg ila året. Normale svingninger er +/- 1%.
Styret tok orienteringen til etterretning.
Sak 62/2011 Bookingsystem
Kort orientering grunnet tid.
Vedtak: Arbeidsutvalget vurderer videre arbeid.
Sak 63/2011 Hendelsesrapportering
Orientering. Opscom fremstår som et helhetlig og dekkende system, men
signaler tyder på at dette er et for komplekst system for bruk i klubb.
Styret tok orienteringen til etterretning.
Sak 64/2011 Gjennomgang av aksjonsliste
Vedtak: Utsatt
Sak 65/2011 Flynytt – mulig samarbeid med eksterne aktører
1. Orientering -fremdrift med Luftforsvaret og Norsk Flygerforbund. Det
avventes et styremøte i NF der samarbeid med Flynytt skal vurderes.
Forsvaret svarer ikke på henvendelser.
Styret tok orienteringen til etterretning.
2. Seksjonen henstiller til en prisøkning på Flynytt. Prisen for abonnement på
Flynytt har ikke blitt endret på flere år og med nåværende situasjon betaler
abonnentene mindre enn det koster å produsere bladet.
Vedtak: Flynytt skal øke prisen for abonnement for medlemmer fra 200,- til
250,-, for frie abonnenter fra 375,- til 450,- og for abonnement i utlandet har

det vært forskjellige kostnader avhengig av hvilket land det sendes til og derfor
økes prisen til hver abonnent for å dekke inn kostnaden av forsendelsen til det
respektive land etter redaktørens bedømmelse i samråd med fagsjef. For øvrig
henstilles redaktøren til å informere godt i nummer 5 og 6 i 2011 om
prisøkningen.
Sak 66/2011 Motorflyseksjonen på Facebook og Twitter
Ref. notat fra fagsjef. Kort diskusjon. Michelle påpeker at Facebook er mer
egnet enn Twtter.
Vedtak: Styret henstiller fagsjefen å opprette en side på Facebook. Twitter
anses ikke som et egnet kommunikasjonsverktøy for motorflyseksjonen..
Sak 67/2011 Eventuelt
Roger Toppen –støtte fra Motorflyseksjonen ifm. Medisinsk klasse 2
Vedtak: Utsatt

Møte hevet: Kl. 21:15.

Neste styremøte:
Sted:
Tid:

6. oktober 2011.
NLFs lokaler.
kl. 17.00-21:00.

Innkalling sendes ut av fagsjef.

Vennlig hilsen
Norges Luftsportforbund

George Lundberg
Fagsjef Motorflyseksjonen

