Protokoll
Motorflyseksjonenes styre
Møte 2020 02

Avholdt 31. mars 2020, via Teams.
Deltakere:
Styret:

Bjørn Egenberg - leder
Stig Arve Haugen - styremedlem
Martin Bjørndahl - styremedlem
Ole Andre Utheim - styremedlem
Bjørn Skogøy - styremedlem
Solrun Krane - styremedlem

Sekretariatet:

Stian Kultorp, Fagkontakt og referent
Lise Grønskar, Redaktør Flynytt. Deltok i sak 019/20

Forfall:

Linda Christine Lilleng – nestleder

Møtestart kl. 17:00
Møtet blei gjennomført via Teams grunnet situasjonen med utbrudd av Covid-19.
Styreleder Bjørn Egenberg rettet ved møtestart en takk til Bjørn Skogøy for vel
gjennomført arrangement i forbindelse med European Powered Flying Union – EPFU
sin generalforsamling (AGM) i Bodø 28.02.2020 - 01.03.2020.
017/20
Protokoll fra Motorflystyrets møte 2020 01, den 5. februar 2019.
Gjennomgang av protokoll fra Motorflystyrets møte 2020 01 ved Bjørn Egenberg.
Vedtak:

- Protokollen ble godkjent.
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018/20
Drift av Motorflyseksjonen i forbindelse med Koronasituasjonen.
Bjørn Egenberg orienterte om etableringen av restriksjonsområde i hele Norge i forbindelse
med Koronasituasjon, noe som i praksis innebærer forbud mot VFR-flyging og skoleflyging.
Egenberg orienterte også om at det jobbes med å etablere en formell ordning der NLF
Flytjenesten kan operere i perioden nevnte restriksjonsområde er aktivt.
Stian Kultorp orienterte om det daglige arbeidet i NLFs administrasjon i forbindelse med
Koronasituasjonen. NLFs ledergruppe bestemte 11.03.2020 at administrasjonen skulle jobbe
fra hjemmekontor inntil videre. Administrasjonen møtes hver dag kl 09.00 via Teams, en
ordning som så langt fungerer veldig bra situasjonen tatt i betraktning og den daglige drift av
Motorflyseksjonen fungerer bra under de rådende forholdene.
Det er tett dialog med Luftfartstilsynet for å følge opp alle forhold som påvirkes av
situasjonen. Det legges spesielt vekt på at det etableres- og informeres om ordninger for
forlengelse av rettigheter og øvrige godkjennelser som må forlenges.
Kultorp orienterte om at det har kommet henvendelse fra myndighetene med oppfordring
om å gjennomføre en kartlegging av NLF Flytjenestens resurser for eventuelle bidrag i
samfunnsnyttige oppdrag i forbindelse med situasjonen fremover, dette arbeidet er i gang.
Det arbeides sammen med Luftfartstilsynet og Avinor for å etablere og formalisere en
permanent løsning for å sikre Flytjenestens operasjon under situasjonen.
Muligheten for gjennomføring av planlagte konkurranser blei drøftet, og følgelig eventuelle
konsekvenser om konkurranser ikke gjennomføres.
Vedtak:

- Orienteringene ble tatt til etterretning.

019/20
Økonomisk status for Motorflyseksjonen.
Regnskapet for 2019 blei gjennomgått. Resultatet for Motorflyseksjonen viser et underskudd
som er ca 145.000 større enn budsjett for 2019.
Styret påpeker at den økonomiske utviklingen for Flynytt er bekymringsverdig, og at det må
gjøres konkrete tiltak for å snu trenden. Det poengteres at Sportflyseksjonen har fast
spalteplass i Flynytt uten økonomisk bidrag, og at det bør etableres kontakt med
Sportsflyseksjonen for å drøfte samarbeidet med bladet fremover.
Redaktør i Flynytt, Lise Grønskar, orienterte om den økonomiske situasjonen for Flynytt, og
hvilke tiltak som er gjennomført i 2019.
Styret har over tid utrykt at de ikke er fornøyd med oppsettet av seksjonens regnskap, det er
ønske om at det settes i gang et arbeid med å optimalisere tilgjengelig regnskapsinformasjon
for styret.
Vedtak:

- Orienteringene ble tatt til etterretning.
- Flynytt settes opp som sak på neste styremøte for å drøfte tiltak for å snu
den økonomiske trenden.
- Det settes opp et møte med administrasjonen for optimalisering av
tilgjengelig regnskapsinformasjon.
- Styrelder i Motorflyseksjonen kontakter styreleder i Sportsflyseksjonen for å
drøfte økonomisk bidrag for spalteplass i Flynytt.
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020/20
Støtte til instruktørutdanning 2020.
Det hadde kommet inn 7 søknader innen søknadsfristen 31.03.2020.
Listen med søkere blei gjennomgått, og det ble etablert et utvalg for å utarbeide en
innstilling av kandidater for styrebehandling.
Vedtak:

- Utvalg for utvelgelse av kandidater; Bjørn Egenberg, Bjørn Skogøy og Martin
Bjørndahl
- Utvalget utarbeider en liste med innstilling av kandidater som styrebehandles
via e-post med en frist for tilbakemelding på 48 timer.

021/20
Utvalg i Motorflyseksjonen.
Det vises blant annet til sak 056/19 og 068/19 hvor arbeidet med seksjonens utvalg ble
etablert. Arbeidet med rekruttering av medlemmer, standardisering av mandat og
retningslinjer for utvalgene fortsetter. Styrets medlemmer orienterte om dialogen og
arbeidet med de utvalgene de har ansvaret for oppfølging av.
Fordeling av oppfølgingen av seksjonens utvalg:
Utdanningsutvalget:
Utvalgsleder:

Bjørn Skogøy
Bjørn Skogøy

Sikkerhetsutvalget:
Utvalgsleder:

Stig A. Haugen
Lars Preben Sørsdahl

Teknisk utvalg:
Utvalgsleder:

Ole Andre Utheim
Eirik Bruset

Akroutvalget:
Utvalgsleder:

Linda C. Lilleng
Ivar Dyrdal

Helikopterutvalget:
Utvalgsleder:

Linda C. Lilleng
Linda C. Lilleng

Konkurranseutvalget:
Utvalgsleder:

Ole A. Utheim
Kurt E. Norevik

Kvinnenettverk:

Solrun H. Krane

Vedtak:
- Orienteringen ble tatt til etterretning.
- Styrets medlemmer følger opp sitt/sine utvalg og arbeidet presenteres på neste styremøte.
- Eventuell endring av Konkurranseutvalgets navn behandles på neste styremøte.
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022/20
NLF Flytjenesten – Status.
Stian Kultorp orienterte om status, og det vises i den sammenheng til orientering under sak
018/20 for drift i forbindelse med Koronasituasjonen.
Arbeidet med nytt sikkerhetssystem for å sikre operasjon etter ny forskrift om statsluftfart er
påbegynt, forskriften forventes vedtatt i løpet av den nærmeste tiden.
Det arbeides med å kartlegge muligheten for en kollektiv yrkesskadeforsikring i forbindelse
med skogbrannovervåking på lik linje med forsikring etablert via FORF for frivillige
redningsmanskaper under flyging i regi av NLF Flytjenensten.
Solrun H. Krane følger opp NLF Flytjenesten på vegene av styret.
Vedtak:

- Orienteringene ble tatt til etterretning

023/20
Nasjonal Flydag – 2020 ref. Sak 010/20.
Det vises til orientering under sak 018/20 og drøftingen av Koronasituasjon.
Arrangementet innebærer mye planlegging og etablering av et stort apparat for alle klubber
som ønsker å gjennomføre et slikt arrangement. Med informasjonen tilgjengelig ved
gjennomføringen av styremøtet er det lite som indikerer at det er mulig å planlegge og
gjennomføre arrangementet som planlagt.
Planleggingen av arrangementet bør begynne så tidlig som mulig, og det oppfordres til å
oppmuntre klubbene til å kontakte de andre luftsportsklubbene ved samme flyplass til å ta
del i arrangementet med sine aktiviteter.
Vedtak:

- Arrangementet utsettes til lørdag 5.september 2020.
- Det informeres om utsettelsen i neste nyhetsbrev.
- Styret kontakter klubbene de har ansvaret for via telefon og informerer om
utsettelsen.

024/20
Skole- og utdanningsmateriell
Stian Kultorp orienterte om status. Det nærmer seg en løsning der "Den store
motorflyboken" vil bli tilgjengelig som elektronisk bok.
Det er utarbeidet komplett sett med undervisningsmateriale tilgjengelig for de klubbene
som ønsker å drive teoriundervisning, og øvingsoppgaver i alle fag vil bli tilgjengelig i løpet av
våren. Det er ønske om å videreutvikle TMS med alle nye kurs samt en løsning for
øvingsoppgaver i teori. Det er i den sammenheng sendt en forespørsel om mulighet og
kostnads overslag til utvikleren av stystemet.
Vedtak:

Orientering tatt til etterretning.

025/20
Fastsette dato for neste styremøte, møte 2020 03.
Det ble foreslått å avholde neste styremøte 27.05.2020 via Teams.
Det blei foreslått gjennomføring av fysisk møte etter sommeren hvor det også planlegges
med gjennomføring av kurs i Organisasjon- og rolleforståelse.
Vedtak:

Styremøte 2020 03 avholdes 27. mai med oppstart kl 17.00 via Teams.
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026/20a)
Eventuelt.
Bjørn Egenberg orienterte om dialog med Konkurranseutvalgt etter forrige styremøte.
Det planlegges på et fysisk møte med utvalget så snart det lar seg gjøre.
Vedtak:

- Orientering tatt til etterretning.

026/20b)
Klubbledermøte.
Det foreslås at Klubbledermøte arrangeres sammen med Motorflyseksjonens fagseminar
høsten 2020, og at det nedsettes en arbeidsgruppe for planlegging av møtet.
Vedtak:

- Klubbledermøte arrangeres sammen med Motorflyseksjonens fagseminar
høsten 2020.
- Arbeidsgruppe for planlegging består av Bjørn Egenberg, Stig A. Haugen og
Stian Kultorp.

026/20c)
Ny forskrift Luftromsorganisering.
Stig A. Haugen orienterte arbeidet relatert til ny forskrift om luftromsorganisering som er
under utarbeidelse, NLF leverte høringssvar innen høringsfrist 16.mars.
Vedtak:

- Orientering tatt til etterretning.

026/20d)
Økonomisk tap for klubbene
Norges idretsforbund – NIF kom nylig med en orientering hvor de økonomiske tapene i
forbindelse med Koronasituasjonen for klubbens i skal kartlegges. NLF og styret følger
utviklingen i saken.
Vedtak:

- Stig A. Haugen utarbeider om nødvendig supplerende veiledning/informasjon
til motorflyklubbene for rapportering av økonomiske tap.

Møtet hevet kl 19.15

Bjørn Egenberg
Styreleder
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Stian D. Kultorp
Referent
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