
 

Protokoll Motorflyseksjonens styre 
 

Møte 8/2013 

 
Avholdt 22. oktober på telefon. 

 
 
Tilstede: Stig Hoftaniska  Styreleder 

Santiago Amengual  Styremedlem 
Lars Øyno   Styremedlem  
Eirik Bruset   Styremedlem  
Linda Christine Lilleng Styremedlem  
George Lundberg Fagsjef motorflyseksjonen/referent 

 
Ikke tilstede:  Bjørn Skogøy   Nestleder   

Ingelise Arntsen  Styremedlem 
Sindre Holberg  Ungdomsrepresentant for Motorflyseksjonen 
 

Møte satt: Kl. 08:05. 
 
Godkjenning av innkalling, saksliste, registrering av saker til eventuelt og styret 
bekreftet beslutningsdyktig. 
 
Ingen saker registrert til eventuelt. 

 
Fastsettelse av møtetidspunkt for fremtidige møter.  
Neste møte: 28. november m/sosial avslutning 
Etterfølgende møte foreslått: ingen forslag  
 
 
75/13  Protokoll fra seksjonsstyremøte 07/13 den 19. september 2013 

Protokollen var sendt ut til godkjenning pr e-post. 
 
Vedtak: Styret vedtok protokollen. 

 
76/13 Agenda fagseminar 
 Styret vedtok i styremøte 07/2013 at deltagelse på fagseminaret skulle være 

kostnadsfritt for de fire fagpersonene som var innbudt. Programmet ble 
gjennomgått og styret så frem til et omfangsrikt og godt fagseminar. 
 
Vedtak: Styret ser frem til gjennomføringen av seminaret.  

 
 
77/13 Søknad motorflyseksjonens hangarfond 

Saksunderlag og søknad med flere vedlegg, samt statuttene i 
motorflyseksjonens hangarfond var utsendt på forhånd. 
 
Vedtak: Motorflyseksjonens styre innvilger lån til Harstad Flyklubb i 
Motorflyseksjonens hangarfond stort kr. 60.000. Det innvilges avdragsfrihet i 2 
år og nedbetalingstid på 10 år.  
Motorflyseksjonen innvilger lånet i Motorflyseksjonens hangarfond til Harstad 
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flyklubb på bakgrunn av seksjonens nåværende økonomiske situasjon med 
egenkapital. Dette lånetilsagnet medfører at seksjonsstyret har disponert en 
mindre andel av seksjonens egenkapital. Videre presiserer styret at 
Motorflyseksjonens hangarfond ikke er økt i størrelse. 
 

 
Orienteringssaker: 
 
78/13 ATO i samarbeid med LFS 
 Santiago Amengual orienterte om dialogen med Luftfartsskolen. Det drøftes 

om Luftfartsskolen kan bli en tjenesteleverandør for ATO-tjenester til 
klubbene. 
 
Styret tok orienteringen til etterretning. 

 
79/13 Flyplasser på Østlandet 

Lars Øyno orienterte om Rygge, Eggemoen og Aurskog-Høland. 
 

 Styret tok orienteringen til etterretning. 
 
80/13  Oppfølgingspunkter 

Sak 36/2013 Status rapporteringssystem Opscom –Bjørn Skogøy 
Bjørn Skogøy rapporterte SUs anbefaling om at man avsluttet 
prøveprosjektet. 

 
Vedtak: Styret støtter SU sin uttalelse og ber om at 
prøveprosjektet avsluttes. 

 
Sak 10/2012 Avtale om bruk av Avinors plasser utenom åpningstid. 

Fagsjef har fulgt opp generalsekretær og president for å få 
gjennomført møte med Dag Falk-Petersen i Avinor. 
  
Vedtak: Fagsjef fortsetter oppfølgingen mot generalsekretær og 
president, samt saksbehandler i Avinor. 

 
   
81/13  Eventuelt 
 Ingen saker. 

 
Møtet avsluttet kl. 09:05 
 
George Lundberg 
Referent 


