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Protokoll Motorflystyret 
 

Møte 2017- 05 

 

Avholdt 7.juni, NLFs lokaler, Møllergata 39, Oslo 

 

Tilstede: Linda Christine Lilleng  Leder 

Bjørn Skogøy                         Nestleder 

Elisabeth Olsen Nordvik Styremedlem  

Ole André Utheim  Styremedlem 

Eirik Bruset                             Styremedlem  

Bjørn Egenberg  Styremedlem 

Einar Bjørnebekk  Fagkontakt - administrasjonen 

Torkell Sætervadet  Administrasjonen 

John Eirik Laupsa  Administrasjonen 

 

Meldt forfall:  

Sindre Holberg  Styremedlem 

 

Møtet satt kl. 17:05 

 

 
23/17  Protokoll fra seksjonsstyremøte 2017-04  

 Protokollen ble gjennomgått. 

 

Vedtak: Protokollen ble godkjent. 

 

   

24/17  Oppnevne Motorflyseksjonens representant til arbeidsgruppen for       
                        Revidering av statutter for forsvarscubene. 

                        

Vedtak:           Eirik Bruset ble utpekt. Habiliteten er vurdert av styret.  
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25/17 Økonomi Motorflyseksjonen 

NLFs kontorsjef har tatt ut regnskapstall per 30. april. Det er i tillegg til     

tallene også skrevet et notat som var utsendt før møtet. Det må gjøres                  

 enkelte korrigeringer av regnskapsposteringer samt budsjettet. Dette  

fremkommer av notatet.                                           

  

Vedtak:       Tatt til Orientering. Økonomirapport kommer til hvert møte fremover.  

 

 

26/17  Oppfølging av Statens Havarikommisjon for Transport (HST) sin 

sikkerhetstilrådning SL nr. 2017/01T    

Sikkerhetstilrådningen var utsendt før møtet. 

 

Vedtak: SU sender ut en bulletin og kommer med forslag til tiltak. Styret ser på 

mulighet til GAP- samlinger for klubbene. Einar sender svar til LT.      

 

 

27/17  Sjøflyhåndboken  

Mikael Aksdal har oversendt en lenke. Se her: aksdal.no/seaplane  Det er lagt 

opp til at håndboka skal fungere på mobil, brett og pc. Den skal også 

produseres på papir og settes i perm som kan ajourholdes (utskifting av 

sider). Prinsipper rundt forvaltning av håndboka og prinsipper rundt 

økonomien ble drøftet.  

 

Vedtak: Motorflystyret annerkjenner den store innsatsen som er utført av 

sjøflykomiteen. Bjørn Egenberg tar kontakt med Mikael for å drøfte konseptet 

og videre fremdrift. Motorflyseksjonen er innstilt på å trykke opp og selge til 

selvkost. 

 

 

28/17  Seminar høsten 2017 

Det legges opp til seminar i november. Motorflystyret drøftet om det bør være 

et komplett fagseminar eller kun som skolesjefseminar.  

                        

Vedtak:. Det inviteres til fagseminar primært for skolesjefer og tekniske ledere, andre 

resurspersoner kan også inviteres. Seminaret baseres på to temaer, 

utdanning og teknisk. Seminaret blir en av helgene i november. 

http://aksdal.no/seaplane
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29/17  Tour d`Air 2017 

Arrangementet står i planene som ble vedtatt på seksjonsmøtet 1. april. Et 

vellykket arrangement ble gjennomført på Sandane i 2016. Muligheten for 

arrangement i 2017 ble drøftet. Ut fra en totalvurdering synes det fornuftig å 

ikke prioritere å gjennomføre Tour d`Air i 2017.  

 

Vedtak:  Det planlegges med et Tour d´Air-arrangement i 2018, muligens Gullknapp. 

 

 

30/17  DTO-skolehåndbok   

  Det må gjøres et arbeid med håndbok som må være ferdig kommende høst.  

Møte med mulig leverandør av håndbok er avtalt til 8. juni. 

 

Vedtak:          Det jobbes med å finne best mulig løsning på hvordan saken med utvikling av 

håndboken skal løses. Rådgiver Torkell Sætervadet skal fremme et forslag så 

snart som mulig. Beslutning i saken gjøres i nært samarbeid med SU-

komiteen.  

. 

 

31/17  Rapport fra NM i presisjonsflyging. 

Rapport var utsendt før møtet. Mesteskapet som ble avholt på Geiteryggen 

ble svært vellykket. 

                     

Vedtak:  Rapporten ble tatt til orientering. 

 

 

32/17  Luftsportsuka 2017 

Det ble orientert om planlagte motorflyaktiviteter på arrangementet som skal 

avholdes på Starmoen i tiden 14. – 18. juni. 

                         

Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning. Det blir stor aktivitet, med mange fly og 

mer enn 200 påmeldte deltakere.  

 

                         

33/17  Rapportering om faglige saker                         

Ansvarlig for fagsaker i Motorflyseksjonen, Torkell Sætervadet, orienterte om 

følgende saker: 
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  A. Siste oppdatering om situasjonen på Rygge flyplass 

Pr dags dato er fortsatt Rygge stengt, men Rygge Aerosenter AS har fått en 

e-post fra Forsvarsbygg der de bekrefter at de har fått et oppdrag fra 

Forsvarsdepartmentet om å gi miljøet et nytt leietilbud. Senest fredag 9. juni 

skal et tilbud foreligge. Det ble orientert om siste nytt i saken og om veien 

videre.  

 

B. Samferdselsdepartementets småflystrategi 

Det ble orientert om status i arbeidet og hvilke områder som ventes dekket. 

Revidert tidsplan vil også gjennomgås. Et viktig element er å se på hvordan 

norges offisielle strategi kan lede til gode politiske og forvaltningsmessige 

prosesser og beslutninger lokalt og nasjonalt.  

 

C. PAL II – prosjekt for allmennflyging og luftsport 

Det ble orientert om status i prosjektet.  

 

D. Europeisk regelverk 

*Orientering om status for: 

* LAPL sjø 

* Part-M light 

* DTO 

* 600 kg for mikrofly 

* Flymedisinsk regelverk 

 

Vedtak:          Orienteringene ble tatt til etterretning. 

 

 

    Eventuelt 

                        Det var ingen saker til posten eventuelt. 

 

Møtet hevet kl. 20:30 

 

 

 

 

Linda Christine Lilleng     Einar Bjørnebekk 

Seksjonsleder       Fagkontakt / referent 

 


