Protokoll Motorflyseksjonens styre
Protokoll 01/2016
Avholdt 25. Januar.
Tilstede:

Stig Hoftaniska
Leder
Linda Christine Lilleng Nestleder
Bjørn Skogøy
Styremedlem
Eirik Bruset
Styremedlem
Britt Victoria Høyvik
Styremedlem
Santiago Amengual
Fagsjef

Ikke tilstede:
Sindre Holberg
Lars Øyno

Styremedlem
Styremedlem

Møte satt: Kl. 17:00
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt.
Styret var beslutningsdyktig.

42/15

Protokoll fra seksjonsstyremøte 07/15
Vedtak: Protokollen vedtatt

02/16

Ledermøtet 2016.
Under arbeidsmøtet ble følgende forslag lagt frem av fagsjefen.
• Ledermøtet avholdes lørdag/søndag under LSU2016.
• Ledermøtet avholdes sammen med fagseminaret i november.
• Ledermøtet avholdes i april måned.
• Ledermøtet utgår
Fagsjefen vil orientere om de forskjellige alternativer med fordeler og ulemper.
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Vedtak:
Styret går inn for å arrangere ledermøtet 2016 under LSU2016

03/16

Teknisk komite (erstatter 50/15).
Eirik Bruset redegjør for arbeidet med teknisk komite og prøver å legge en
fremdriftsplan. Et viktig moment er mandatet.
Vedtak:
Eirik Bruset utarbeider mandatet i samarbeid med Einar Bjørnebekk.
Frist for dette settes til neste styremøte

04/16

Gjennomføring av Tour d’Air.
I motorflyseksjonens langtidsplan punkt 7, breddeidrett har vi som mål å
arrangere et lite opplegg med 2-3 plasser.
Stig presenterer sine tanker og hvordan dette skal gjennomføres.
Vedtak:
Stig Hoftaniska som også er prosjektleder tar kontakt med Sandane flyklubb
for så sammen finne frem til en dato og legge en ramme rundt dette første
arrangementet.
Tidsrammen for gjennomføringen settes til sensommeren 2016

39/15

Bensin situasjon (Eirik)
Erik lager en sak til neste styremøte. Han kontakter flyplassjefen på Værnes
for å avklare punkter som teknisk vedlikehold osv.
Vedtak:
Det foreslås at NLF tar kontakt med Avinor, bensinleverandører og ber de
vurdere tiltak for å sikre leveranse av drivstoff til sine flyplasser der det er
aktive småflymiljø.

05/16

Avklaring – ACN sin rolle innen akrokomitéenSeksjonene bes om å utpeke
Det er behov for en avklaring omkring ansvar og myndighet mellom
Motorflyseksjonens akro-komite og ACN. Blant annet hva ACNs posisjon er i
forhold til andre av seksjonens medlemsklubber som også driver acroflyging.
Vedtak:
ACN er å betrakte som en alminnelig flyklubb i NLF. Styret finner ikke noe
grunn for å avvike fra dette og anser som det mest riktige å ikke operere med
utvidede mandater til ACN siden vi har flere aktive akroklubber.
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Akrokomiten er et av våre best fungerende komiteer og utvikling av
akromiljøet ligger i dette mandatet. Likeså gjelder dette budsjettet som er
tiltenkt akro. Akrokomiteen disponerer og er ansvarlig for disponering /
fordeling av disse midlene innad miljøet.
07/16

Facebook som informasjonskanal motorflyseksjonen
Vedtak
Styret deler denne betenkningen. Motorflyseksjonen har idag en gruppe på
FB. Med sosiale medier vil det alltid være en balansegang med hva man kan
ytre, og på hvilken måte. Sentrale tillitsvalgte i motorflyseksjonen anmodes
om å følge med på hva som skjer og komme med presiseringer til eventuelle
upassende innlegg og ytringer.

08/16

Rørosfly – ATO
Fagsjefen informerer om overnevnte.

09/16

Ansvarlig for LSU2016
Styret må peke ut en ansvarlig person som kan koordinere motorflyseksjonen
sine bidrag under LSU2016
Vedtak:
Linda Christine Lilleng er seksjonens prosjektleder for årets LSU2016

10/16

Bodø Flyklubb planlegger å avholde GAP i tidsrommet 4.-7. august 2016.
Bodø flyklubb søker støtte fra NLF til arrangementet.
Vedtak.
Bodø tildeles 10.000.- som budsjettert for formålet. Fagsjefen kontakter
klubben for nærmere avtale samt få tilsendt nærmere program/opplegg.

11/16

Elitesatsing innad akrosporten
Stig Hoftaniska informerer om denne prosessen.
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12/16 (O)

Fagsjefen informerer om pågående oppgaver samt utfordringer vi jobber med
deriblant avklaring med Skolehåndboken.
Luftfartskonferansen 2-4/2-2016
Mikroflyseminar 27-28/2-2016
EFPU 5-6/3-2016
Freiederichhafen
LSU2016 15-19/6-2016
Havariseminar 15-16/10-2016
Fagseminar 12-13/11-2016?
Ellers så har jeg holdt kurs for modelflyseksjonen i RT og vil delta som
foredragsholder på mikroflyseminaret.
18.-23. mars har jeg «fri».

Møte hevet 20:00
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