Protokoll
Motorflyseksjonenes styre
Møte 2021 01

Avholdt 10. februar 2021, via Teams.
Deltakere:
Styret:

Bjørn Egenberg - leder
Linda Christine Lilleng – nestleder
Solrun Helene Krane – styremedlem
Bjørn Skogøy – styremedlem
Stig Arve Haugen - styremedlem
Martin Bjørndahl - styremedlem
Ole Andre Utheim – styremedlem

Sekretariatet:

Stian Kultorp - fagkontakt og referent

Forfall:
Møtestart kl. 19:00

001/21

Protokoll fra Motorflystyrets møte 2020 06, den 15. desember 2020.
Gjennomgang av protokoll fra Motorflystyrets møte 2020 06 ved Bjørn
Egenberg. Noen saker med behov for oppfølging blei drøftet;
Sak 069/20 Juridisk orientering om forhold forbundet med sponsoraktivitet er
bestilt, mottatt, og distribueres nå til styret.
Sak 074/20 En ATO har etter dialog med NLF annonsert dato for FI-refresher
seminar.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent.
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002/21

Økonomisk status for Motorflyseksjonen.
Gjennomgang av foreløpig, ikke revidert, regnskap for 2020 av fagkontakt
Stian Kultorp. Poster med avvik i fra budsjett blei kommentert.
2020 har vært et svært spesielt år grunnet utbruddet av Covid-19, noe som
har resultert i mindre aktiviteter enn normalt. Det ser ut til at seksjonens
resultat for 2020 vil enda på ca NOK 500.000,- bedre enn budsjett.

Vedtak:

Orienteringene ble tatt til etterretning.
Styret ønsker presentasjon av seksjonens balanse ved neste styremøte.

003/21

Utvalg i Motorflyseksjonen.
Eksisterende mandat for følgende utvalg blei presentert i vedtatt format:
- Sikkerhetsutvalget
- Utdanningsutvalget
- Helikopterutvalget
- Tekniskutvalg

Vedtak:

- Mandat for Konkurranseutvalget og Akroutvalget presenteres ved neste
styremøte.
- Seksjonen ønsker på nåværende tidspunkt å ta en aktiv rolle i forbundets
Jentenettverk fremfor å ha eget jenteutvalg.
- Det etableres en felles tekst for seksjonens utvalg for Rekruttering av
medlemmer, rapporteringsrutiner og internasjonal representasjon ved neste
styremøte.

004/21

Disponering av ungdomsmidler for 2021.
Fagkontakt orienterte om innkomne søknader for de to siste år og bevilgning
av seksjonens del av midler til støtte av utviklingsorientert ungdomsidrett.
Det blei også gitt en historisk orientering og innføring i tidligere kriteriene for
ordningen fra flere styremedlemmer.

Vedtak:

Fagkontakt fikk i oppgave å innhente informasjon om søknadskriteriene for
ordningen, samt fordelingsnøkkel for forbundets tildeling.
Linda C. Lilleng og Martin Bjørndal gis i oppgave å følge opp saken for styret
og utarbeide en tekst om søknadsprosedyre som publiseres på seksjonens
hjemmeside.

005/21

Luftsportens dag 2021
Luftsportens dag er vedtatt flyttet til 29.08.2021 av NLFs Ledergruppe.

Vedtak:

Vedtaket tas til etterretning, og seksjonens arbeidsgruppe for arrangementet
fortsetter arbeidet med planleggingen av arrangementet.
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006/21

Støtte til instruktørutdanning.
Fagkontakt orienterte om kjent status til kandidater med innvilget støtte. En
kandidat er dokumentert ferdig og har fått utbetalt støtte. De øvrige
kandidatene er fortsatt forsinket grunnet Covid-19 og utfordringer ved en
flyskole som noen av kandidatene gjennomfører utdannelsen.
Det blei også drøftet om støtte for 2021 skal være rettet mot utdanning av
nye instruktører eller støtte videreutdannelse instruktører med gyldige
rettigheter.
Under samme sak orienterte fagkontakt om at seksjonen har gjennomført en
undersøkelse om potensielle nye utdanningsområder og modeller for
seksjonens medlemmer. Det var god oppslutning om undersøkelsen, og
resultatet er tydelig på at det er ønske om at NLF skal jobbe for å etablere en
sentral flyskole som kan tilby utdanning til instrumentrettigheter og
instruktørrettigheter. Det vil i arbeidet i henhold til vedtaket i saken bli lagt
spesielt vekt på tilretteleggelse for flyskole med tilbud om utdanning til BIR –
Basic Instrument Rating og FI(A) – Flight Instructor.

Vedtak:

- Orientering blei tatt til etterretning.
- Støtte for 2021 vil gis til utdanning av nye instruktører som de foregående år.
- Fagkontakt gis i oppgave å utarbeide skriv om ordningen som sendes til
flyklubbene samt publisering av artikkel på seksjonens hjemmeside.
- Styret gir administrasjonen i oppgave å utrede muligheten for å etablere en
sentral flyskole med ønsket utdanningstilbud samt legge frem et
kostnadsoverslag og forslag til plan for etablering.

007/21

Klubbhåndbok – Innspill fra Volda- Ørsta flyklubb
Det var kommet innspill fra Volda -Ørsta flyklubb med ønske om at NLF
utarbeidet mal til klubbhåndbok for motorflyklubber. Fagkontakt kan
informere om at dette er et ønske flere flyklubber har ytret i forbindelse med
øvrig kommunikasjon med miljøet. Styret er overbevist om at det er flere
motorflyklubber som har gode klubbhåndbøker som eventuelt kan benyttes
som inspirasjon sammen med NIFs mal for klubbhåndbok ved et arbeid med å
utarbeide en mal for motorflyklubber.

Vedtak:

- Sikkerhetsutvalget gis i oppgave å følge opp saken, og komme med en
innstilling om videre prosess til styret.

008/21

Rapport i fra deltakelse på AGM ved European Powered Flying Union
Linda C. Lilleng og Bjørn Skogøy rapporterte i fra deres deltakelse ved EPFUs
AGM 16.01.2021. Rapport med protokoll sendes NLFs administrasjon så snart
godkjent protokoll er publisert.

Vedtak:

Orienteringene ble tatt til etterretning.
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009/21

NM Akroflyging 2021
Det foreslås at NM i Akroflyging 2021 arrangeres av ACN – Aerobatic Club of
Norway ved Trysil, Sæteråsen flyplass 12-14. august 2021.

Vedtak:

NM i Akroflyging 2021 arrangeres av ACN – Aerobatic Club of Norway ved
Trysil, Sæteråsen flyplass 12-14. august 2021.

010/21

Utvikling av TMS
Fagkontakt orienterte om drift og bruk av TMS. Og foreslo på bakgrunn av
tilbakemeldinger i fra flyskolene at det bevilges midler til å utvikle TMS til også
å inkludere funksjoner for å lette arbeidet for DTO med internrevisjon og
aktivitetsrapportering til Luftfartstilsynet.

Vedtak:

- Det bevilges NOK 50.000,- til utvikling av TMS i tråd med forslag.

011/21

Kjente ulykker, alvorlige hendelser og avvik
Styret er kjent med 1 ulykke som endte med totalhavari uten personskader.
Det kan meldes tilbake om at administrasjonen ser en økende trend i bruk av
rapporteringssystemet OBSREG. Et økende antall hendelser i seg selv er
selvfølgelig ikke positivt, men det er høyst sannsynlig ikke antallet hendelser
som er økende, men rapporteringen av hendelser. Dette ses derfor på som
positivt da det gir et grunnlag for å kunne rette flysikkerhetsarbeidet mot de
momenter hvor det trengs mest.

Vedtak:

- Orientering tatt til etterretning.

012/21

Fastsette dato for neste styremøte, møte 2021 02
Forslag onsdag 14.04.2021 via Teams.

Vedtak:

Neste styremøte avholdes onsdag 14.04.2021 via Teams.

013/21a)

Eventuelt – Air Sports - Praktisk flyging
Air Sports – Praktisk flyging er en organisasjon som NLF er i dialog med om et
fremtidig samarbeid for nettverksbygging for medlemmene. Dialog om et
fremtidig samarbeid gjøres i samarbeid med Sportsflyseksjonen

Vedtak:

Orienteringen tatt til etterretning.
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Orienteringssaker:
O-01/21

Erfaringer fra digitale arrangementer.
Som et tiltak for å skape aktivitet i en utfordrende periode med Covid – 19 har
seksjonen arrangert en rekke digitale arrangementer. Fagkontakten orienterte
om god oppslutning og gode tilbakemeldinger fra slike arrangementer. Siste
arrangement før styremøtet var Webinar om vinterflyging i samarbeid med
Luftfartstilsynet og Harald Krogs Minnefond med 365 påmeldte deltakere.

O-02/21

Skole- og utdanningsmateriell
Det vises til sak 006/21 om orientering om å utvide tilbudet innenfor
utdanning.
Det er med stor glede at seksjonen kan melde at det er blitt verifisert
treningsprogram til LAPL(A) hvor man kan får kreditt for flygererfaring på
3-akset mikrofly/sportsfly.

O-03/21

NLF Flytjenesten – Status godkjenning nytt sikkerhetssystem.
Fagkontakt orienterte om den pågående prosessen med godkjennelsen av det
nye sikkerhetssystemet for NLF Flytjenesten. Prosessen foregår ved
avholdelse av møtet hos Luftfartstilsynet, og det er et håp om at en
permanent godkjennelse foreligger innen utløp av februar. Det jobbes
allerede med å se på muligheten for å utvide sikkerhetssystemet til å
inkludere ytterligere aktiviteter enn hva som første versjon av
sikkerhetssystemet inkluderer.

O-04/21

Uttakskriterier for deltakelse ved internasjonale konkurranser (Sak 079/20c)
Uttakskriterier for deltakelse ved internasjonale konkurranser iht Sak 079/20c
har ikke blitt gjennomført. Arbeidsgruppen har plan om å fullføre oppgaven
innen kort tid.

O-05/21

Seksjonens arbeid med Flysikkerhetsprogramet "Takk for at".
Fagkontakt og Stig A. Haugen rapporterte i fra seksjonens arbeid med
flysikkerhetsprogrammet. Begge to er aktører i seksjonens referansegruppe,
og melder om en god prosess. Målet er at arbeidet skal ferdigstilles og være
klart til bruk ute i miljøet innen påske.

Møtet hevet kl 21.50

Bjørn Egenberg
Styreleder
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