
 

Protokoll Motorflyseksjonens styre 
 

Møte 3/2013 

 
Avholdt 5. april på Radisson Blu hotell Gardermoen. 
 
 
Tilstede: Lars Øyno   Styreleder 

Martin Hasselknippe  Nestleder   
Stig Hoftaniska  Styremedlem 
Ingelise Arntsen  Styremedlem 
Bjørn Skogøy   Styremedlem  
Linda Christine Lilleng Ungdomsutvalget (representant for motor) 
George Lundberg  Fagsjef motorflyseksjonen/referent 

 
Ikke tilstede: Michelle Aitken  Styremedlem  
  Eirik Bruset   Styremedlem 

 
 

Møte satt: Kl.17:25. 
 
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt og styret 
bekreftet beslutningsdyktig. 

 
Fastsettelse av møtetidspunkt for fremtidige møter.  
Neste møte: ingen forslag 
Etterfølgende møte foreslått: ingen forslag 

 
Sak 22/2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte 02/2013 

Protokollen ble gjennomgått. Det ble tilføyd kommentarer til diskusjonen 
vedrørende sak 13/2013 Hangarfondet. Vedtaket i sak 16/2013 Langtidsplan 
2013-2015 ble korrigert til å omfatte fullmakt til ferdigstillelse av medlemmer i 
styret, samt fagsjef. 
 
Vedtak: Protokoll 02/2013 godkjent. 

 
Sak 23/2013 Sakspapirene til Seksjonsmøtet 2013 

Styret gikk gjennom sakspapirene til Seksjonsmøtet og Luftsportstinget. Styret 
diskuterte felles ATO. 
 
Vedtak: Styret besluttet å legge frem et forslag til endring av forbundets 
langtidsplan vedrørende finansiering av felles ATO og hvor prosjektet synes å 
høre hjemme. 
 

Sak 24/2013 Langtidsplan 2013-2015 
Styret gikk gjennom langtidsplanen for 2013-2015. Styret diskuterte følgende 
punkter og foreslo enkelte presiseringer/endringer. 
 
1. Sikkerhet og opplæring.  
Tidsfristen for etablering av ATO ble diskutert.  
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6. Service til klubbene. 
Styret foreslo at de tre første kulepunktenes frister «Skolehåndbok, flyprogram 
LAPL og manualer for opprettelsen av ATO», korrigeres fra «innen» til «i løpet 
av» 2014. 
 
8. Konkurranser og toppidrett.  
Styret presiserte at det bør inkluderes et punkt om ungdomssatsing og 
rekruttering av ungdommer til konkurransegrenene. Punktet omskrives i sin 
helhet. 
 
9. Organisasjon.  
- Styret ønsker å inkludere en setning om tettere samarbeid mellom 
seksjonene mikro og motor. 
- Styret ønsker arbeidet med etableringen av en helikopterkomite nevnt. 
- Styret ønsker at de internasjonale representantene fra motorflyseksjonen bør 
sitte i styret og komiteer for å ha tydeligere forståelse for synspunktene til 
seksjonen. 
 
13. Økonomi. 
- Styret ønsker å presisere at tolkninger og forbedringer av eksisterende 
system er tilstrekkelig og at det ikke må etableres et nytt system. 
  
Vedtak: Styret vedtok langtidsplanen med forslag om endring av punktene 
som nevnt ovenfor. 
 

Sak 25/2013 Fagmøtet 
Fagsjef presenterte programmet til fagmøtet. 
 
Orienteringen ble tatt til etterretning. 

   
Sak 26/2013 Luftfartsskolen 

Lars Øyno orienterte om status for prosessen om salg av Luftfartsskolen. 
Styret foreslår å orientere om salget av Luftfartsskolen under punkt 6 på 
seksjonsmøtet. 
 
Orienteringen ble tatt til etterretning. 

   
Sak 27/2013 Eventuelt 
  Ingen saker. 
 
 
Møte avsluttet kl. 19:55 
 
Vennlig hilsen 
Norges Luftsportforbund  
 
George Lundberg 
Fagsjef Motorflyseksjonen 


