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Protokoll         
Motorflyseksjonenes styre  
 

Møte 2021 02 

Avholdt 14. april 2021, via Teams. 
 
 

Deltakere: 

Styret:   Bjørn Egenberg - leder  
   Linda Christine Lilleng – nestleder  

Solrun Helene Krane – styremedlem 
   Bjørn Skogøy – styremedlem 
 Stig Arve Haugen - styremedlem 
   Martin Bjørndahl - styremedlem  
   
Sekretariatet: Stian Kultorp - fagkontakt og referent 
 
Forfall:   Ole Andre Utheim – styremedlem 
  
 
 
Møtestart kl. 19:00 
 
 
 
014/21 Protokoll fra Motorflystyrets møte 2021 01, den 10. februar 2021. 

 Gjennomgang av protokoll fra Motorflystyrets møte 2021 01 ved Bjørn 
Egenberg. 
    

Vedtak:  Protokollen ble godkjent. 
 
 
015/21 Økonomisk status for Motorflyseksjonen.                               
 Gjennomgang av revidert regnskap for 2020 av fagkontakt Stian Kultorp. 

Poster med endringer siden gjennomgang under styremøte 2021 01 blei 
kommentert. 

 Budsjett og regnskap for første kvartal i 2021 blei gjennomgått.   
  
Vedtak: Orienteringene ble tatt til etterretning. 
  Styret ønsker periodisering av budsjettet om ved tilgjengelig kapasitet. 
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016/21  Utvalg i Motorflyseksjonen.    
 Oppfølging av sak 003/21. 

Grunnet forfall samt en misforståelse blei ikke forslag til mandat for 
konkurranse utvalget og akroutvalget presentert. 

 
Vedtak: - Fagkontakt Stian Kultorp ferdigstiller forslag til mandat for akroutvalget til 

neste styremøte. 
 - Ole Andre Utheim presenterer forslag til mandat for konkurranseutvalget til 

neste styremøte. 
- Det etableres en arbeidsgruppe bestående av Linda C. Lilleng, Martin 
Bjørndahl og Stian Kultorp for å utarbeide forslag til felles tekst for alle utvalg 
om rekruttering av medlemmer, rapporteringsrutiner og internasjonal 
representasjon ved neste styremøte.  
- Samme arbeidsgruppe bes også presentere arbeidet etter vedtak i sak 
079/20c ved neste styremøte.    

 - Ole Andre Utheim gis i oppgave å utnevne en representant i fra seksjonen til 
teknisk komité.   

 
 
017/21 Disponering av ungdomsmidler for 2021.                               
 Martin Bjørndahl orienterte om ordningen for utviklingsorienterte 

ungdomsmidler. 
Fagkontakt Stian Kultorp orienterte om innkomne søknader til seksjonen. 
Det blei fremmet forslag om å gjøre en innsats for å informere om ordningen i 
større grad enn tidligere år, samtidig som det er forståelse for at fristen for 
søknader i fra seksjonen er knapp. 

 
Vedtak: - Det legges ut tekst på seksjonens hjemmeside med informasjon om 

ordningen med søknadsfrist 28.04.2021. 
 
 
018/21 Støtte til instruktørutdanning   

Fagkontakt Stian Kultorp orienterte om innkommende søknader om støtte til 
instruktørutdannelse for 2021.  
Det blei også gjennomført en statusoppdatering over elever som har fått 
innvilget støtte i 2019 og 2020. Flere har utfordringer med fremdriften 
grunnet restriksjoner i forbindelse med Covid-19 samt at en av skolene som 
noen av kandidatene gjennomfører utdannelsen har avviklet driften i Norge. 
Ytterligere en kandidat med innvilget støtte har meldt at han trekker seg i fra 
ordningen, det vil derfor bli tildelt støtte til 5 kandidater for 2021. 
    

Vedtak: Det blei utpekt en arbeidsgruppe bestående av Bjørn Skogøy, Martin Bjørndahl 
og Bjørn Egenberg til å behandle årets søknader om støtte, og legge frem et 
forslag for styret med anbefaling om kandidater som skal få innvilget støtte i 
2021.  

 
 



Protokoll Motorflystyrets møte 2021 02, 14. april 2021 Side 3 
 

019/21 Kartlegging av forhold rundt mulig etablering av sentral flyskole - ATO  
Fagkontakt orienterte om arbeidet som har vært gjort av en arbeidsgruppe 
med kartlegging av forhold rundt etablering av flyskole (ATO) med spesielt 
fokus på mulighet for utdannelse til BIR – Basic Instrument Rating og FI(A) – 
Flight Instructor. 
Arbeidet har vært utført med utgangspunkt i medlemsundersøkelsen om 
temaet som blei gjennomført for en tid tilbake.  
Flere modeller har vært kartlagt, og det blei presentert to alternative 
løsninger hvor en er drift av sentral flyskole med én base, og en modell med 
en sentral flyskole med flere sekundærbaser. 
Det har de senere årene vært svært utfordrende for seksjonens medlemmer å 
gjennomføre nevnte utdannelser da flyskolene har hatt utfordringer med 
kapasitet, noe som har vært den primære motivasjonen for å starte arbeidet 
med å utrede forholdene ved å etablere flyskole.  
Det er utvilsomt svært mange fordeler med å drive egen flyskole for 
medlemmene, men det vil også medføre en økonomisk investering av 
betydelig omfang med tilhørende risiko.  
  

Vedtak: - Orientering blei tatt til etterretning. 
- Styret ønsker ikke å fatte vedtak om videre fremdrift i saken før man ser 
markedsutviklingen ved de etablerte flyskolene etter restriksjonene i 
forbindelse med Covid-19 er redusert.   
- Utdanningsutvalget involveres i det videre arbeidet med saken. 

 
 
020/21 Klubbhåndbok 

Sikkerhetsutvalget har behandlet saken med forslag om utarbeidelse av 
klubbhåndbok i tråd med vedtaket i sak 007/21. 
Utvalget fremmer forslag om å etablere en arbeidsgruppe bestående av 3 
personer til å jobbe videre med saken. 
Det oppfordres til å utarbeide et forslag til klubbhåndbok hvor NIFs mal for 
klubbhåndbok legges til grunn og at det tas utgangspunkt i eksisterende 
klubbhåndbøker i noen medlemsklubber for innhold som er spesifikt for 
luftsport. 

 
Vedtak: - Sikkerhetsutvalget gis i oppgave å etablere en arbeidsgruppe bestående av 3 

personer til å jobbe videre med saken. 
 
 
021/21 NM Konkurranseflyging 2021 – (Presisjonsflyging) 

Arrangementet foreslås utsatt i fra vedtatt dato (13-16.05.2021) grunnet 
Covid-19.  

 
Vedtak: Arrangementet utsettes i fra vedtatt dato (13-16.05.2021), og vedtatt NM-

arrangør (konkurranseutvalet) følger opp dialog med "medarrangør" Grenland 
flyklubb på vedtatt arrangement-lokasjon, Geiteryggen flyplass. Saken 
behandles videre ved neste styremøte. 
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022/21 Økonomiske disponeringsrammer for seksjonens utvalg.  
 Seksjonens konkurranseutvalg og akroutvalg har lagt frem budsjett for årets 

sesong med behov for midler til gjennomføring av aktiviteter, trening og 
konkurranser i 2021.  

 
Vedtak: - Konkurranseutvalget tildeles disponeringsramme på kr 135.000,-  

- Akroutvalget tildeles disponeringsramme på kr 125.000,- 
- Midlene utbetales i utgangspunktet som refusjon av utlegg mot bilag. 
- Det skal leveres rapport med regnskap for årets aktiviteter innen 31.1 
påfølgende år. 
 

 
023/21 Kjente ulykker, alvorlige hendelser og avvik 
  Styret er ikke kjent med alvorlige ulykker eller hendelse siden sist styremøte.  
 
Vedtak: - Orientering tatt til etterretning. 
 
 
024/21 Fastsette dato for neste styremøte, møte 2021 03 
  Forslag onsdag 18.05.2021 via Teams. 
 
Vedtak: Neste styremøte avholdes onsdag 18.05.2021 kl 19.00  via Teams. 
 
 
025/21a)  Eventuelt - Jubileum 
 Det meldes om at det er flere klubber som har jubileum i 2021.  

Det foreslås også å se på muligheten for å gi klubber med jubileum en ekstra 
støtte til markering i et år med utfordringer knyttet til arrangementer.  
Fagkontakt går i dialog? Sjekker opp.  
 

Vedtak: Fagkontakt gis i oppgave å sjekke opp NLFs prosedyrer for markering av 
jubileum hos medlemsklubbene.  
 

 
025/21b) Eventuelt - Rentesats  på lån ved seksjonens utlånsordninger  
 Rentesats ved forbundets utlånsordninger skal behandles på neste møte i 

Luftsportstyret. Det foreslås å videreføre praksis med halv rentesats ved 
seksjonens utlånsordninger inntil Luftsportstyret vedtar annet for forbundets 
utlånsordninger.  

 
Vedtak: Praksis med halv rentesats ved seksjonens utlånsordninger videreføres inntil 

Luftsportstyret vedtar annet for forbundets utlånsordninger.  
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Orienteringssaker: 
 
O-06/21 Ny dato for NLFs fagseminar. 
 Fagkontakt orienterte om at ny dato for seksjonens fagseminar er 22-

24.10.2021. 
 
O-07/21 Etablering av www.flyging.no 
  Fagkontakt orienterte om et samarbeid mellom Sportsflyseksjonen, 

Motorflyseksjonen og NLFs aktivitetskonsulent som har resultert i 
etableringen av nettsiden/portalen www.flyging.no Dette skal være en 
aktivitetsportal hvor alle medlemmer som ønsker gis tilgang. I denne portalen 
skal alle som ønsker kunne publisere aktiviteter, alt i fra større arrangementer 
til så kalte "lav terskel" aktiviteter. Med denne portalen er det ønske om gi 
alle som ønsker muligheten til å publisere sine planlagte aktiviteter, samt gi 
medlemmene en oversikt over aktiviteter som man muligens ønsker å delta 
på.  

 
O-08/21 NLF Flytjenesten – Status godkjenning nytt sikkerhetssystem.  

Fagkontakt orienterte om den pågående prosessen med godkjennelsen av det 
nye sikkerhetssystemet for NLF Flytjenesten. Grunnet utfordringer med å 
gjennomføre tilsyn på grunn av Covid-19 har NLF Flytjenesten fått en 
forlengelse av den tidsbegrensede godkjennelsen til 01.07.2021. 
Etableringen av elektronisk portal for NLF Flytjenesten er i ferd med å bli 
ferdigstilt og klar til bruk.  

 
O-09/21 Sikkerhetsutvalget. 
  Utvalgsleder Stig A. Haugen rapporterte om gode prosesser i utvalget. 
  Det er nå utgitt Sikkerhets bulletin med utgangspunkt i trender i fra OBSREG.  

Utvalget melder også om godt samarbeid og involvering i arbeidet med "Takk 
for at" programmet.  

 
O-10/21 Webinar i regi av GA Flysikkerhetsforum. 

Luftfartstilsynet, Harald Krogs Minnefond og NLF er tre av aktørene i GA 
Flysikkerhetsforum, og fagkontakt Stian Kultorp melder om et svært godt 
samarbeid mellom disse aktørene i forbindelse med å arrangere webinarene 
kalt "Flysikkerhetskveld på nett" igjennom vinteren. Det har vært svært god 
oppslutning og gode tilbakemeldinger, noe som motiverer til å fortsette med  
tilsvarende arrangementer etter sommeren.  

 
   
Møtet hevet kl 21.30 
 
 
 
Bjørn Egenberg       Stian D. Kultorp 
Styreleder         Referent 


