
 
 

 
Protokoll Motorflyseksjonens styre 
 
Møte 05/2011 

 
Avholdt 28. april i NLFs lokaler. 
 
 
Tilstede: Lars Øyno   Styreleder/Møteleder 

Martin Hasselknippe  Nestleder 
Stig Hoftaniska  Styremedlem 
Eirik Bruset   Styremedlem 
Ingelise Arntsen  Styremedlem 
Michelle Aitkens  Styremedlem 
Bjørn Skogøy   Styremedlem 
 
Tore Båsland   Generalsekretær 
Torkell Sætervadet  Redaktør i Flynytt 
George Lundberg  Fung. fagsjef Motorflyseksjonen/Referent 

   
 
Møte satt: Kl.17:15. 
 
Presentasjon av styremedlemmer og deltagere 
 
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt og styret 
bekreftet beslutningsdyktig. 
 
 
Sak 31/2011 Fagsjefsaken 

 
Torkell Sætervadet og George Lundberg var ikke til stede under orienteringen. 
Bjørn Skogøy ankom møtet kl. 17.30 og Michelle Aitkens ble først med på 
videokonferanse sent i denne orienteringen. 
 
Orienteringen ble tatt til etterretning. 

 
 
Sak 32/2011 Flyplass-saken på Østlandet 
  

Tore Båsland ga en historisk orientering om alternativene Eggemoen, 
Jarlsberg, Rygge og Kjeller med utgangspunkt i stengningen av Fornebu. 
 
Eierskapet til problemet ble diskutert. 
 
 
 

1. Fredningsinitiativ 
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Historisk redegjørelse for arbeid med fredningssaken så langt. Torkell 
Sætervadet ga oppdatering fra nylig avholdt møte med representant 
hos Riksantikvaren. 
 

2. Avlastningsplass 
KAS, NRFK og OFK har blitt kontaktet med tanke på opprettelsen av 
en komitè i 2010 uten videre respons fra møtedeltagerne til tross for 
purring. Det ble redegjort for historiske alternativer. 
 
Planer fremover for Fredningsinitiativ og Avlastningsplass: 

 Arrangere et møte med Kjellermiljøet for å formidle NLFs arbeide i 
saken så langt. 

 Høre om deres ønsker videre. 

 Lars Øyno ønsker å ta denne kontakten. 
 

3. Tilgang til AFIS-plasser utenom åpningstid  
Historisk redegjørelse for dette arbeidet i forrige styre. En enkeltperson 
synes å utgjøre den vesentligste hindring i Avinor.  
 
Planer fremover: 
NLF ønsker at Fagsjef MFS deltar i dette arbeidet videre. 
 

4.  Eggemoen flyplass 
Flyplassen ser ut til å bli velutstyrt og er fint lokalisert mtp våre 
 aktiviteter. 

  
Vedtak:  
1. og 2. Lars Øyno tar initiativ til et møte med Kjeller-miljøet for å diskutere 
Fredningsinitiativet og arbeidet med Avlastningsplass. 
 3. Fagsjef MFS skal innlemmes som en aktiv part i NLFs arbeide videre  

  på dette området. 
4. Det bør innledes et samarbeid med eier for å få tilgang til plassen fremover. 
Tore Båsland har ansvaret for fremdrift.   

 
 
Sak 33/2011 Godkjenning av protokoll fra Styremøte 04/2011. 
 

 Vedtak: Protokoll 04/2011 godkjent uten anmerkninger. 
 
 
Sak 34/2011 Møtefrekvens i seksjonsstyret. Fastsettelse av møtetidspunkt for 

fremtidige møter. 
 Møter foreslås ca en gang i måneden/5ukers mellomrom 
 26. mai foreslås som neste møte. 
 4. juli foreslås som etterfølgende møte.  
 

 Vedtak: Styret ønsker å fastsette ny dato for to møter frem i tid på hvert 
styremøte. 

 
 
Sak 35/2011 Opprettelse av arbeidsutvalg 
 Lars Øyno, Martin Hasselknippe og Fagsjef ble foreslått som arbeidsutvalg. 
 

Vedtak: Vedtatt som foreslått. 
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Sak 28/2011 Seksjonsmøte. 

 Det ble kommentert at presentasjon av Budsjett/Økonomi kunne vært 
bedre forberedt i forhold til spørsmål. 

 Saker som bør følges opp videre –oppfølging av komitèer 
 

Lessons learned: 

 Premissene bør legges frem før konklusjonene 

 Ideelt å gi representantene tilstrekkelig informasjon før beslutningene 
skal treffes. 

 Legge ut informasjonen god tid i forkant 

 Starte en gjøremålsliste 

 Forslag om årsrapport annethvert år for å unngå unødig gjentagelse av 
samme informasjon. 

 Ønske om at Seksjonsmøte skal være godt forberedt og tidsmessig 
kortes ned. 

 
Vedtak: Ingelise Arntsen og Fung.fagsjef setter opp en kollektiv aksjons-
/huskeliste til bruk i videre styrearbeid. 
 

 
Sak 29/2011 Fagmøte. 

Se sak 28/2011 
Forslag om å avholde møter (regionsmøte) på forskjellige steder. Forslag om 
å avholde første møte av denne typen på Østlandet. Administrasjonen skal 
komme med et forslag til hvor slike regionsmøter burde avholdes 
Lessons learned: 

 Fremme synligheten til NLF i saker som pågår –dette vil bedres med 
ny  hjemmeside. 

 
Vedtak: Styret ønsker en fordeling av klubbene seg imellom for tettere 
oppfølging.  
Administrasjonen skal komme med et forslag til hvor slike regionsmøter burde 
avholdes 
 
 

Sak 36/2011 Komiteer og utvalg. 
 Gjennomgang av sittende representanter. Påfølgende diskusjon om hvilke 

komitèer som bør vurderes. S/U- og Sjøflykomitèens ledere inviteres til å 
presentere seg og sitt virke på de neste styremøtene.  

 
  Planer fremover 
  Det er ønskelig at de forskjellige komitèene presenterer sitt arbeid for styret. 

Notodden flyklubb er i ferd med å etablere sjøflyskoling og det styret ønsker å 
undersøke  om noen derfra kunne tenke seg å delta i  sjøflykomitèen. 

 
Vedtak  
Bjørn Skogøy fortsetter som representant i EPFU. 
Administrasjonen utarbeider en oversikt over hvilke komitèer og 
representanter som skal oppnevnes av MFS styre og legger det frem for 
beslutning i neste styremøte 

 
Sak 37/2011 ATO 
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Vedtak: Saken er utsatt til neste styremøte 
 
  
Sak 38/2011 Avtale med Luftfartsskolen 
 Bakgrunn 
 Beskrivelse av avtalen 
 Styret –Martin Hasselknippe spør om John Eivind Skogøy er villig til å 

fortsette. 
 

Vedtak: Saken er utsatt til neste styremøte  
 
 
Sak 39/2011 Eventuelt 
   

A: Bror-Eric Hjulstad –støtte til presisjonsflyingskonkurranse 
Vedtak: Tildelt 25’000 etter søknad. 

 
 
  B: GAP Starmoen i mai 

Vedtak: Vurdere arrangementet i ettertid og mulig opprettelse av en ny GAP-
komitè. 

   
 

C: Flydag Kjeller 
  Vedtak: Fung. fagsjef sjekker kjelleren for caps, t-skjorter, blader etc. 
 
 
  D: Flyfinansiering 

Det er et behov for kartlegging av tilgjengelige finansieringsordninger for 
innkjøp av fly. 
 
Vedtak: Stig Hoftaniska utpekes til å gjøre en sondering blant forskjellige 
finansinstitusjoner mtp. en mulig avtale mellom NLF og denne. 

 
  E: Advokat Anders Folkmann -stiller seg til disposisjon 

Vedtak: Ønske om å knytte til seg han som tillitsvalgt juridisk konsulent. 
Fagsjefen svarer på henvendelsen. 

 
  F: Status KDS 
  En kort status i saken ble gitt av Fagsjefen. 

Myweblog.se kontaktes med forespørsel om kjøp av programvare. 
  Finne ut hva utviklingen av en slik modul vil koste. 
  Redegjøre for om eksisterende funksjonalitet i Melwin kan benyttes. 
 

Vedtak: Fagsjef pålegges å undersøke saken. 
   

G: Luftfartsskolen salg av PPL A teorikurs. 
Salget av PPL A teori har sunket med 35% i forhold til første kvartal i fjor. 

 
 Vedtak: Vurdere vår innflytelse på LFS, i Styret og oppfølging av LFS drift. 

 
   
Møtet hevet kl. 21.00 
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Neste styremøte: Foreslått 26. mai 2011. 
Sted:   NLFs lokaler. 
Tid:   kl. 17.00-20:30. 
 
 
Innkalling sendes ut av Fagsjefen. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Norges Luftsportforbund  
 
 
 
George Lundberg 
Fung. fagsjef Motorflyseksjonen 

 


