
 

Protokoll Motorflyseksjonens styre 
 

Møte 9/2012 

 
Avholdt 1. november i NLFs lokaler. 
 
 
Tilstede: Lars Øyno   Styreleder  

Martin Hasselknippe  Nestleder  
Stig Hoftaniska  Styremedlem 
Michelle Aitkens  Styremedlem  
Bjørn Skogøy   Styremedlem (forlot møtet kl 18:45) 
Eirik Bruset   Styremedlem (forlot møtet kl. 20:30) 
Linda Christine Lilleng Ungdomsutvalget (Representant for Motor) 
George Lundberg  Fagsjef Motorflyseksjonen/Referent 

 
Ikke tilstede:  Ingelise Arntsen  Styremedlem  

 
 

Møte satt: Kl.17:20. 
 
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt og styret 
bekreftet beslutningsdyktig. 

 
Sak 74 ble behandlet først av praktiske årsaker. 
 
Fastsettelse av møtetidspunkt for fremtidige møter.  
Neste møte: 6. desember 2012 kl. 16.30-19.30. hos NLF med sosial samling kl. 20:00 
Etterfølgende møte 31. januar kl. 17:00-21:00. 
 
Sak 66/2012 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08/2012 

Protokollen ble gjennomgått. Mindre endringer ble foreslått. 
 
Vedtak: Protokoll 08/2012 godkjent. 

 
Sak 67/2012 Flyplassgruppa Østlandet 

Lars Øyno orienterte.  
Enkelte alternative lokasjoner har blitt besøkt og presentert for lokal politisk 
ledelse. Politikerne har avvist ett alternativ og ett er fortsatt uavklart. Det 
gjenstår noen flere alternativer for avklaring  
Kjeller: Det er nytt styre i KAS. Kontakten med Forsvaret er reetablert. 
Eggemoen: Kontaktmøte med eier er avholdt. 
Rygge: Det arbeides frem mot ny konsesjon i 2014. 

 
Sak 68/2012 KAS eiermøte 

Orientering av George Lundberg. KAS tok imot flere innspill fra eierne 
deriblant inntekter fra brukerne på plassen og mulighet for lokalisering av 
politiets operative base. Det fremheves at det må arbeides for opprettholdelse 
av plassen og muligheter for en treningsplass. 
 
Orienteringen ble tatt til etterretning 



474436v3  Side 2 av 3 

 
 
 
Sak 69/2012 Økonomirapport 
   Saksunderlag fra George Lundberg. Diskusjon rundt forvirrende oppstilling. 

I 2010 ble det sendt en faktura til Luftfartsskolen som ikke ble betalt grunnet 
opphørt avtale. I 2011 ble det gjort en avsetning til tap for dette beløpet. I tilleg 
er det i 2012 sendt en kreditnota på det samme beløpet. Avsetningen i 2011 
vil bli tilbakeført ved årsavslutningen i 2012 og dermed bedre resultatet.   
 Styret ønsker om årsprognose fra 2013. Det foreslås også kvartalsvis 
rapportering. 
  
Orienteringen ble tatt til etterretning 
  

Sak 70/2012 Medlemstall 
Saksunderlag av George Lundberg. Medlemstallet går ned med 3% per 
september 2012 vs. september 2011. 
 
Orienteringen ble tatt til etterretning 
 

Sak 71/2012 Booking –Melwin 
Diskusjon rundt konsekvensene ved å forlate eksisterende tilbud fra NLF. 
Innspillene som ble mottatt på ledermøtet i september 2012 fremstår 
endtydige i med hensyn på at de fleste foretrekker andre systemer.  
  
Vedtak: Styret besluttet at MeLWin booking kan legges ned. 
 

Sak 72/2012 Rekrutteringsportal Bliflyger.no 
 Statusrapport om arbeidet. Template er valgt. Tekst og bilder bearbeides før 
publisering. 

 
 Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
Sak 73/2012 Presisjonsflyging 

A. Henvendelse om støtte fra presisjonskomiteen 
Utsatt til neste møte 
 

B. Budsjettramme for Nordisk 2013 
Vedtak: Styret vedtok en budsjettramme på kr. 35.000 for kombinert NM 
og Nordisk mesterskap i Presisjonsflyging 2013. 
 

C. NM 2012 overskredet 
Vedtak: Tilskudd til NM bevilges med ca kr. 5000. 
 

D. GAP-samling i 2011 søknad om dekning av utgifter 
Vedtak: Styret vurderer at dette kom inn for sent til å aksepteres og det 
forelå ikke et budsjett i forkant. Hadde saken kommet inn i rett tid hadde 
det vært mulig å dekke dette gjennom annet tilskudd til arrangementet. 
 

Sak 74/2012 Flynytt på leserbrett 
Saksunderlag fra redaktør Torkell Sætervadet. Diskusjon rundt prissetting av 
Flynytt og leserbrettversjonen. Alternativene som var fremlagt ble diskutert. 
 
Vedtak: Løsningsalternativ 1 vedtas. Flynytt gis ut på lesebrett i 2013 etter 
samme innholdsmodell og distribusjonsplattform som for nr 4  og 5 – 2012. 
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Abonnementsprisen økes fra kr 250 til kr 270 pr år, og alle abonnenter får 
både bladet på papir og på brett.  

 
   

Sak 75/2012 Forberedelse til strategiseminaret i NLF 
NLFs forretningsvirksomheter Luftfartsskolen og Norsk Aero/Pilotbutikken og 
videreutvikling av disse ble diskutert.  
  
Vedtak: Styret henstiller MFS leder til å diskutere videre forretningsvirksomhet 
i NLF på strategiseminaret. 

 
Sak 76/2012 Skolesjefseminaret 

 Orientering om programmet av George Lundberg. Seminaret blir rettet mot 
ATOer. 

 
Sak 77/2012 Eventuelt 
 

CAMO 
 Enklere vedlikeholdsreglement blir et faktum gjennom forenklet Part-M 
regelverk. CAMO som vi kjenner det i dag vil få en helt ny form om noen år, 
men hvordan skal man gå frem i mellomtiden? Diskusjon rundt løsninger. En 
gledelig nyhet er at gangtidstoleransen (10%) for NLF/CAMO har blitt 
akseptert av LT. Det er forespeilet å komme med en større prisjustering av 
tjenestene til NLF/CAMO i form av en informasjonspakke til brukerne. 

 
Sola Flyklubb 
 Sola Flyklubb fyller 50 år i november og har sendt en innbydelse til NLF 
v/Generalsekretær og President. 

 
 
Møte avsluttet kl. 21:00 
 
 
Neste styremøte: 6. desember 2012. 
Sted:   NLFs lokaler. 
Tid:   kl. 16:30-19.30. 
 
Innkalling sendes ut av fagsjef. 
 
Vennlig hilsen 
Norges Luftsportforbund  
 
George Lundberg 
Fagsjef Motorflyseksjonen 


