Protokoll Motorflyseksjonens styre
Møte 1/2012
Avholdt 10. januar i lokalene til NLF.
Tilstede:

Martin Hasselknippe
Michelle Aitkens
Stig Hoftaniska
Ingelise Arntsen
Bjørn Skogøy
Eirik Bruset

Nestleder/Møteleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Linda Christine Lilleng
George Lundberg
Tom Brien

Ungdomsutvalget (Representant for Motor)
Fagsjef Motorflyseksjonen/Referent
Aktivitetskonsulent (Sak 3, 4 & 5)

Ikke tilstede: Lars Øyno

Styreleder

Møte satt: Kl.17:25.
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt og styret
bekreftet beslutningsdyktig.
Fastsettelse av møtetidspunkt for fremtidige møter.
Neste møte foreslått 8. februar 2012.
Etterfølgende forslag 16. mars 2012.
Sakene ble behandlet med sak 3 og 4 først ettersom Tom Brien var til stede under disse.

Sak 1/2012

Godkjenning av protokoll fra styremøte 11/2011
Forslag om endring i tekst vedr. sak 108/2011 –overdragelse av PA-18.
Vedtak: Godkjent med nevnte endringer.

Sak 2/2012

Flyplassgruppa Østlandet
Utsatt.

Sak 3/2012

Rekruttering og klubbutvikling
Orientering om arbeidet i NLF ved Tom Brien. Klubbutvikling v/Tom Brien er et
gratis tilbud til klubbene. Kjevik ble nevnt som et typisk eksempel på et heldig
klubbutviklingsprosjekt. Brien mener fokus i klubbene er feil, de må tenke mer
på rekruttering og mindre på økonomi. Tenk aktivitet. Det er viktig ikke å slite
ut de samme personene i klubbene. Brien etterlyser engasjement og innsats
fra seksjonen. Stig Hotaniska fortalte om RFKs rekruttering på kjøpesenter osv
i Østfold.
Tilgang til instruktører er et vesentlig poeng for å rekruttere elever og sunn
klubbdrift.

Hva med rekruttering internt –mellom seksjonene? Forslag om å rekruttere
unge modellflygere.
Styret tok orienteringen til etterretning og inviterte Tom Brien til å delta på
ledermøte i Tromsø i Mars.
Sak 4/2012

Medlemsutvikling
Notat og statistikk.
Diskusjonen fra sak 3/12 fortsatte i stor grad utover i sak 4.
Vedtak: Styret ser en negativ trend de to senere år og ønsker å ha fokus på
rekruttering fremover.

Sak 5/2012

GAP/Luftsportsuka
Orientering av Eirik Bruset og fagsjef.
Forslag om å legge et GAP-arrangement til Luftsportsuka. Bjørn Skogøy
minner om at det skal være faglig innhold ila GAP-arrangement. Det må være
et tema for arrangementet og et poeng med å dra.
Luftsportsuka fremstår som et uklart arrangement. Ingelise Arntzen foreslår at
man må få en konkret handlingsplan for arrangementet med klar
ansvarsfordeling fra Generalsekretær med programkomite.
Forslag om å innlemme Eirik i programkomiteen for Luftsportsuka.
To mindre GAP arrangement og Luftsportsuka er foreslått avholdt.
Vedtak: Styret ønsker at GAP-gruppen skal utarbeide relevante
programinnslag for Motorflyseksjonens bidrag til Luftsportsuka.

Sak 6/2012

Luftfartsskolen
Orientering av Ingelise Arntzen som har skrevet et utkast til avtale. Avtalen er
forelagt Thor Alvik til kommentar i møte.
Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 7/2012

Flynyttredaktørens stillingsbrøk
Notat av George Lundberg og Torkell Sætervadet.
Vedtak: Svært tilfreds med den utviklingen Flynytt har hatt og styret stiller seg
meget positive til økning av stillingsbrøken på bakgrunn av uavhengigheten
som redaktøren anser som nødvendig.

Sak 8/2012

Ledermøte 2012
Notat fra AU -forslag til program. Publiseres i Flynytt med vinkling om en
oppfordring til å spille inn ønsker til seksjonen.
Vedtak: Sende ut innkalling med klar beskjed om antall deltakere fra hver
klubb.

Sak 9/2012

474436v3

Hederstegn
Kandidatene ble diskutert. Ingelise Arntzen foreslo at alle som legger ned
frivillig arbeid i organisasjonen og som foreslås til hederstegn bør støttes av
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seksjonen.
Endelig avgjørelse av hvilke kandidater Motorflyseksjonen støtter blir vedtatt i
telefonmøte 15. januar.
Vedtak: Styret støtter en av de allerede foreslåtte kandidatene og pålegger
Fagsjef å meddele dette til Hederstegnskomiteen.
Sak 10/2012 Avtale om bruk av Avinors plasser utenom åpningstid
Avtalen utsendt til gjennomlesning.
Styret tok orienteringen til etterretning og ser frem til videre publikasjon og
utvikling av mulighetene dette gir.
Sak 11/2012 Eventuelt
Martin Hasselknippe informerte om begravelsen til Per Reidar Andersen.

Møte avsluttet kl. 20:15

Neste styremøte:
Sted:
Tid:

8. februar 2012.
NLFs lokaler.
kl. 17.00-21:00.

Innkalling sendes ut av fagsjef.

Vennlig hilsen
Norges Luftsportforbund

George Lundberg
Fagsjef Motorflyseksjonen
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