Protokoll Motorflyseksjonens styre
Møte 02/2014
Avholdt 05. februar i NLFs lokaler.

Tilstede:
Stig Hoftaniska
Lars Øyno
Linda Christine Lilleng
Sindre Holberg
Santiago Amengual

Leder
Styremedlem
Styremedlem
Ungdomsrepresentant for Motorflyseksjonen
Fagsjef

Jostein Tangen på Skype

Prosjektleder NLF / ATO

Ikke tilstede: Bjørn Skogøy
Inger-Lise Arntsen
Eirik Bruset

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Møte satt: Kl. 17:00
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt.
Styret var ikke beslutningsdyktig.
Neste møte: Fredag 4. April i forbindelse med Ledermøtet.

06/14

Oppfølgingspunkter
Sak 10/2012 Avtale om bruk av Avinors plasser utenom åpningstid.
Siste utvikling:
Styret ble informert om at Avinor kommer med et utspill innen kort tid.

07/14

Medlemsutvikling 2013
Sindre, Linda, Santiago og Bjørn går nærmere inn i medlemsutviklingen i 10
klubber av varierende størrelse (med og uten skole) for å analysere
medlemsutviklingen.
Prosessen er i gang. Noen av grunndataene er hentet frem og skal
bearbeides.
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08/14

Henvendelse Presisjonsmiljøet
Konkurransekomiteen har gitt uttrykk for at tildelte budsjett ikke tillater og gir
rom for å arrangere NM på Stord med tildelte kr. 10.000.- Se saksunderlag.

Styret i Motorflyseksjonen vil til neste styremøte anbefale å godkjenne
omrokkering av midlene. Styret vil samtidig minne om hva står nedskrevet i
langtidsrapporten, der kurs/opplæring er en viktig del av formålet med denne
aktiviteten.
09/14

ATO oppfølgingspunkt
Orientering om en pågående prosess for å kartlegge behovene til klubbene
som innehar skoletillatelse i dag.
Jostein hadde en gjennomgang ang. status på ATO. Han presiserte at NLF
ikke skulle gå i samme felle NLF CAMO.
2 skisser finnes i dag. Både UK og DK manualen. I startfasen ser det ikke ut
som om NLF vil være en «CA» for LAPL, men kun for ballong og seil.
Det kan se ut som om ATO prosjektet ikke har noen formell prosjekt struktur,
kun en prosjekt leder. Hva som savnes er:
 Prosjekt eier
 Prosjekt deltakere
 Referansegruppe
 Milestones/sjekk punkter

10/14

Luftsportsuken 2014
Stadfeste våre representanter under sportsuken 2014.
Linda kunne bidra men kunne ikke si omfanget. Eirik blir muligens opptatt
med flyshowet på Værnes. Dette har ikke styret fått bekreftet.

11/14

Endring av nåværende rammeavtale mellom NLF og LFS
Orientering om en pågående prosess iverksatt av LFS uten å ha rådført seg
med NLF Motorfly om ønsket endring av denne.
Fagsjef hadde en kort orientering. NLF og LFS skal ha et felles møte i nær
fremtid for å diskutere endringen av Rammeavtalen som eksisterer.

12/14

Ledermøtet april 2014
Gjennomgang av agenda pr. dags dato. Ledermøtet avholdes i perioden 67/4-2014 på Rica Gardermoen.
Stig ønsker innspill basert på tidligere utsendt arbeidsagenda. Fagsjef sender
ut en påminnelse til klubbene ang. påmelding samt noen hovedpunkter for
programinnhold.

13/14

Gjennomgang av NLF-forbundsstyrets møte og strategisamling
Lars Øyno og Santiago Amengual orienterte. Presentasjonene fra den helgen
sendes ut separat til styret.
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14/14

Utviklingsorienterte ungdomsmidler
Søknader mottatt fra presisjon og akro.
Saksunderlag Sindre Holberg og Linda Christine Lilleng.
Linda orienterte rundt dagens søknader. Totalt har det kommet inn 3
søknader. Ca. 231.900.-. Motorflystyret utarbeider en vurdering av søknadene
og kommer med sine innspill basert på rapport for 2013.
Forslag til vedtak er å sende alle 3 søknadene. Motorflystyret anbefaler at
Forbundstyret lar Ungdomsutvalget, som representerer alle seksjonene, gjøre
en vurdering og en innstilling av alle innkomne søknader vedr. fordelingen av
midlene før Forbundsstyret fatter det formelle vedtak.

15/14

Annet
Ikke noe å tillegge.

Møtet avsluttet kl. 20:50
Santiago Amengual
Referent
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