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Protokoll Motorflyseksjonens styre 
 

Protokoll 03/2016 

 
Avholdt 13. Juni SAS Gardermoen. 

 

Tilstede: Stig Hoftaniska  Leder 

Linda Christine Lilleng  Nestleder 

Bjørn Skogøy   Styremedlem 

Sindre Holberg  Styremedlem 

Santiago Amengual  Fagsjef 

 

Ikke tilstede: Britt Victoria Høyvik  Styremedlem (var med på telefon) 

 Eirik Bruset   Styremedlem (var med på telefon) 

  Lars Øyno   Styremedlem 
 

20/16  Protokoll fra seksjonsstyremøte 02/15 

  Vedtak:  

  Prokollen ble vedtatt 

 

21/16  Økonomi.  

Gjennomgang av økonomi 2015 og første kvartal 2016.  

Vedtak: 

Styret har bedt om og fått tilsendt oversikt over konto 210/90015, 

seksjonsstyret. 

 

22/16  Evaluering av arbeidsmetoden, arbeidsmøter-/styremøter.  

Hvordan fungerer praksisen rundt arbeidsmøter og styremøter. 

Vedtak:  

Styret fortsetter med alternerende arbeids- og styremøter. Det må skrives et 

referat fra disse møtene som også sendes ut til styret.  

Hovedhensikten med disse arbeidsmøtene er å klargjøre saker for det 

kommende styremøtet samt legge grunnfundamentet for større saker som 

skal til behandling.  
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23/16  MyWebLog og elektronisk elevhefte. 

Da de fleste klubber benytter MyWebLog i større eller mindre grad har det 

tidligere vært antydet at utvikler i MyWebLog kunne digitalisere 

elevøvingshefte. 

Vedtak: 

MyWegLog utvikler med Magnus har blitt kontaktet for å innhente pris og 

mulighet for å utarbeide en elektronisk elevhåndbok.  

   

24/16  Ledermøte – ny dato. 

Vedtak: 

Ledermøtet i 2016 utgår i sin helhet. Stig utarbeider et spørreskjema som 

sendes ut til klubbens ledere ang. påmelding til årets ledermøte som hadde 

laber interesse. 

  

 

25/16  Finansiering av «Tour the Air»  

Det er ikke satt opp eget budsjett til dette arrangementet. Årsaken er at det 

ikke skal koste noe for NLF. Det dukker allikevel opp noen kostander. 2 møter 

er avholdt og et til er på trappene. Hvordan skal dette finansieres? 

  Vedtak: 

  Prosjektet belastes foreløpig post 210/50010 (GAP) 

 

26/16  Evaluering av løsningen konstituert – og ikke fast ansatt fagsjef. 

  


