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Protokoll Motorflyseksjonens styre 
 

Protokoll 06/2016 

 

 

 
Avholdt 09. Desember NLF Oslo. 

 

Tilstede: Linda Christine Lilleng  Nestleder (leder) 

Eirik Bruset   Styremedlem 

 Lars Øyno   Styremedlem 

Britt Victoria Høyvik  Styremedlem  

Bjørn Skogøy   Styremedlem (frem til kl 20:15) 

Santiago Amengual  Fagsjef 

 

Ikke tilstede:  

 Sindre Holberg  Styremedlem 

 

 

 

Møte satt 18:55 

 
 

 

50/16  Protokoll fra seksjonsstyremøte 05/16 

 Vedtak:  

  Prokollen vedtatt 

  

39/16  Hederstegn – nominasjon 

  Se eget saksunderlag 

  Vedtak 

  Motorflyseksjonen innstiller foreslått kandidat. 
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40/16 (O) Økonomi - status per d.d. 

 

 

42/16  Langtidsplanen 

Langtidsplanen ble gjennomgått punkt for punkt, fagsjefen redegjorde for 

status i ulike saker, og styret kom med innspill til neste periodes plan. Disse 

innspillene sammenfattes av Linda i et arbeidsdokument, som styret vil jobbe 

videre med som forslag til ny langtidsplan. 

   

48/16  Møter i seksjonsstyret frem mot tinget 2017 

  Vedtak: 

  Følgende datoer er satt til styremøtene opp mot tinget. 

Mandag 23/1, torsdag 9/3 og fredag 31/3-2017 (dagen før tinget). 

 

 

49/16  Søknad støttemidler NLF – akro 2017. 

  Se eget saksunderlag 

  Vedtak: 

Budsjett for 2017 ble vedtatt allerede i 2015 med et tilskudd på kr 100.000.-. 

Det er pr i dag ikke mulig å avsette ytterligere tilskudd siden regnskapet for 

2016 ikke er fullført men styret har som mål og opprettholde samme nivå på 

satsing som tidligere år. 

 

 

51/16  Endring av navn på NAKs flytjeneste. 

  Se eget saksunderlag. 

   

Motorflyseksjonen tar til etterretning at forbundsstyret har besluttet å endre 

navn fra NAKs flytjeneste til NLFs flytjeneste. 

   

 

52/16  Søknad støttemidler NLF – presisjon 2017 

  Se eget saksunderlag 

  Vedtak: 

Budsjett for 2017 ble vedtatt allerede i 2015 med et tilskudd på kr 100.000.-. 

Det er pr i dag ikke mulig å avsette ytterligere tilskudd siden regnskapet for 

2016 ikke er fullført men styret har som mål og opprettholde samme nivå på 

satsing som tidligere år. 
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53/16  Endrede forsikringsvilkår for eiere av forsvarets Army Cub 

 

Det ligger i dag en klausul om at ved et havari så skal disse flyene bygges 

opp igjen uansett kostnad-/tilstand. Se eget saksunderlag som presenteres 

under møtet. 

 

Vedtak:  

Styret har ingen innvendinger om at det settes et minimumskrav på 

forsikringssummen. Forsikringssummen på kr 500.000. – støttes. Flyene skal 

senest ved neste hovedforfall øke sin forsikring for å tilfredsstille NLF sitt krav. 

Når dette er på plass så bortfaller også kravet om at flyet må bygges opp 

uansett skadeomfang-/kostnad.    

 

 

 

Møtet hevet: kl:2235 


