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Protokoll Motorflyseksjonens styre 
 

Protokoll 05/2016 

 
Avholdt 20. November Gardermoen. 

 

Tilstede: Linda Christine Lilleng  Nestleder (leder) 

Eirik Bruset   Styremedlem 

Sindre Holberg  Styremedlem 

 Lars Øyno   Styremedlem 

Britt Victoria Høyvik  Styremedlem  

Santiago Amengual  Fagsjef 

 

Ikke tilstede: Bjørn Skogøy   Styremedlem 

 

 

Møte satt 15:10 

 
 

37/16  Protokoll fra seksjonsstyremøte 04/16 

 Vedtak:  

  Prokollen vedtatt 

  

38/16 (O) Orientering fra strategisamlinga i FS. 

  Linda orienterte. 

  

39/16  Hederstegn – nominasjon 

Hvordan er prosessen rundt nominasjon overfor klubbene i NLF? 

Vedtak: 

Praksis i NLF er å bruke nyhetsbrevet. Detter har blitt gjort og NLF anser at 

klubbene har fått den info de trenger for å komme med forslag. Styret har 

mulighet til å komme med innspill på kandidater som seksjonen anser som 

verdige hedertegnskanditater.  
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40/16 (O) Økonomi - status per d.d. 

  Gjennomgang av regnskapet pr. oktober 2016 

  

41/16 (O) Ren utøver + Rent forbund 

Linda orienterte 

   

42/16  Langtidsplanen for motorflyseksjonen 

  Vedtak: 

 Langtidsplanen til motofly er også en del av NLF sin langtidsplan. Vi har en 

frist til 31/12 med å kommer med innspill til den sentrale langstidsplanen. På 

det kommende styremøte den 9/11-2016 er det satt av tid for denne 

gjennomgangen. 

  

43/16 (O) Flyplassgruppa - Østlandet/Sørum.  

  Lars Øyno orienterte styret i arbeidet som pågår i overnevnte sak. 

 

44/16 Oppsummering fra Oslo Motor Show 

  Vedtak: 

Styret i Motorflyseksjonen ser årets gjennomføring av stand på Oslo Motor 

Show som ein suksess, og ynskjer å gjenta dette til neste år. Me vil gjerne 

bidra til at konseptet kan utviklast, og forbetrast – samtidig som me tar vare på 

dei erfaringane me gjorde oss i år. 

 

45/16  Tour d´Air 2017. 

Skal dette arrangementer videreføres som planlagt og i så fall på hvilken måte 

og når. 

  Vedtak: 

 Styret er positive til å videreføre Tour D’air. Erfaringene etter arrangementer 

på Sandane er samlet og mye materiell er arkivert. Tour d’Air 2017 blir et tema 

på fagdagen etter Luftsportstinget den 2. april. Målet er å gjennomføre et 

arrangement rett over sommeren 2017. 

   

 

46/16  Komiteer og utvalg 

  Vedtak: 

  Styret skaffer tilveie mandater til komiteene. Dersom mandat ikke finnes, må 

disse utarbeides.   

Frist settes til 1/4-2017.  
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47/16  Umiddelbar oppsummering skolesjefseminaret 

  Vedtak: 

Etter innspill fra skolesjefene angående klubb PFT, sender styret en 

forespørsel til SU for råd og innspill. Saken tas opp på et senere styremøte. 

Styret vil også jobbe aktivt for forbedring av eksamen og teoriutdanningen 

overfor myndighetene.  

 

Møtet hevet 1930 

 

Santiago Amengual 

referent 

   

 


