Protokoll Motorflyseksjonens styre
Møte 03/2014
Avholdt 04. april på Rica Gardermoen .

Tilstede:
Stig Hoftaniska
Lars Øyno
Linda Christine Lilleng
Santiago Amengual
Bjørn Skogøy
Ingelise Arntsen
Ikke tilstede: Eirik Bruset
Sindre Holberg

Leder
Styremedlem
Styremedlem
Fagsjef
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Ungdomsrepresentant for Motorflyseksjonen

Møte satt: Kl. 18:00
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt.
Styret var beslutningsdyktig.
Neste møte: Tirsdag 13. mai i Bergen om mulig.

06/14

Oppfølgingspunkter
Sak 10/2012 Avtale om bruk av Avinors plasser utenom åpningstid.
Siste utvikling:
Info:
Styret ble informert om utfallet av møtet på konsernnivå i Avinor den 18/3.
Det ble fattet et vedtak om at vi skal få lov til å bruke Avinors plasser utenom
åpningstid. Det arbeides med en prosedyre for hvordan dette skal foregå.

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.- De har ref. tidligere
mail fått innvilget omdisponering av budsjetterte midler.
Vedtak: Vedtak i.h.t. protokoll 02/14.

10/14

Luftsportsuken 2014
Stadfeste våre representanter under sportsuken 2014.
Santi er på plass under LSU2014. Stig regner med å være der også men
uvisst hvor mye og når.

15/14

Oppsummering av et år som styret
•
•
•
•
•

Status på saker i styret Flyplass saken, ATO, AVINOR.
Saker som ikke er startet.
Fordele klubber mellom styremedlemmene. Stig utarbeider et forslag.
Styremøter fordeles utover landet.
Nye saker som vi bør ta tak i. Medlemsutvikling / rekrutering.
De fleste punktene rakk vi ikke før neste punkt, men blir tatt opp på neste
styremøte. Når det gjelder ATO og Avinor så blir disse tatt opp som egen sak.
Som et forsøk vil styret prøve å avholde neste styremøte i Bergen..

16/14

Orientering av SU før ledermøtet
SU presenterte resultatet av en spørreundersøkelse som omhandler hva
klubbene forventer eller hva de ser for seg fra NLF sin side når det gjelder
forskjellige ATO løsninger. Konklusjonen er vedlagt i eget dokument. Ref
internt i NLF systemet er #685710

17/14

Annet
FFK
Stig informerte i korte trekk hvordan det frivillige korpset fungerer i Sverige.
Visjoner og ønsker om å gjøre noe tilsvarende i Norge er bakgrunnen. Saken
følges opp videre i nestet møtet.
Lars utarbeider et forslag til neste styremøte.
Flytjenesten
Flytjenesten og dems rolle er et tema. Flere klubber ønsker å komme med,
men flytjenesten sier at det ikke er behov for flere. Dette tema er også
gjenstand for eget punkt på neste styremøte.

Møtet hevet kl. 21:20
Santiago Amengual
Referent

