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Protokoll Motorflyseksjonens styre 
 

Protokoll 07/2015 

 

Avholdt 8. desember i Tromsø. 

 

Tilstede: Linda Christine Lilleng  Nestleder   

Bjørn Skogøy   Styremedlem 

 Sindre Holberg  Styremedlem 

Lars Øyno   Styremedlem  

Eirik Bruset   Styremedlem 

Britt Victoria Høyvik  Styremedlem 

Santiago Amengual  Fagsjef 

Inge-Lise Artsen  Observatør/Gjest 

 

Ikke tilstede: Stig Hoftaniska  Leder 

 

 

Møte satt: Kl. 18:00 

 

Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt.  

Styret var beslutningsdyktig.  

 

42/15  Protokoll fra seksjonsstyremøte 05/15 

  Vedtak: Protokollen vedtatt  

 

(O) 43/15 Fagseminaret 2015 evaluering.  

 

 

44/15  Sjøflykomite.  

Leder av sjøflykomite Mikael Aksdal medelte tidligere i år at han ved årsskifte 

ville fratre sin lederrolle. Styret ble da informert tidligere i år om at en erstatter 

måtte på plass.  

Forslag til vedtak: 

Det er styrets ansvar å peke ut komiteledere. Styret jobber videre med å finne 

en kandidat.  
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45/15  Komiteer under motorfly.  

Er tiden moden for en del utskiftninger? 

  Akro, Presisjon, Sjøfly og Sikkerhets / Utdannings komite. 

  Forslag til vedtak: 

Det er styrets ansvar å peke ut komiteledere. Styret jobber videre med å finne 

en kandidat. Fagsjefens innspill er akro og presisjonskomiteene fungerer bra, 

mens sjø og SU er modent for noen utskiftninger. 

 

39/15  Bensin situasjon (Erik) 

Erik lager en sak til neste styremøte. Han kontakter flyplassjefen på Værnes 

for å avklare punkter som teknisk vedlikehold osv. 

Forslag til vedtak: 

   

45/15  NLF sentrale komiteer. 

Seksjonene bes om å utpeke sine komiterepresentanter til de nedenstående 
komiteer som står med uthevet tekst. Navnene skal meldes til undertegnede 
innen 15. desember (komiteene skal fungere fra 1. januar 2016 og har da 
funksjonstid i 24 måneder.) 

 
-Ungdomsutvalget Lederen velges blant seksjonsrepresentantene.  
-Luftromskomité Per Osen er oppnevnt som komitéleder.  
-Anleggskomité Atle Klungrehaug er oppnevnt som komitéleder.    

Forslag til vedtak: 

Det er styrets ansvar å peke ut komiteledere. Styretsleder på siste 

forbundstyremøte gjort oppmerksom på denne prosessen. Styret jobber 

videre med å finne to kandidater inne fristen som er 15/12-2015. 

 

 

46/15  Konkretisering av «tour the Air» 

  Refererer til punkt 7 i langtidsplanen til motorflyseksjonen. 

Handling 

Sammen med andre seksjoner gjennomføre en Tour d´Air i Norge til 

steder/flyplasser hvor det normalt er lite eller ingen lokal aktivitet.  

Lager et lite opplegg for 2016 (2-3 plasser) for å teste ut konseptet for deretter 

å gå ut i 2017. 

 

47/15  Ledermøtet 2016  

  Fastsette dato og sette sammen en gruppe som ser på agenda. 

  Forslag til vedtak: 

Fagsjefen innhenter tilbud på hotell og sender ut innkalling når dato er satt. 
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(O) 48/15 Flynytt – Status ny portal og MVA problematikken.  

Torkell Sætervadet orienterer. 

 

49/15  ANNET 

  Britt Victoria informerer om ATC og mandatody flighplan på Sola. 

   

  Fagsejfen oppsummerer siste halvår. 

 

 

 

 

  

 


