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Protokoll         
Motorflyseksjonenes styre  
 

Møte 2020 05 

Avholdt 26. oktober 2020, via Teams. 
 
 

Deltakere: 

Styret:   Bjørn Egenberg - leder  
Linda Christine Lilleng – nestleder 

 Stig Arve Haugen - styremedlem 
   Martin Bjørndahl - styremedlem 
   Ole Andre Utheim - styremedlem 
   
Sekretariatet: Tom Brien, Sak 057/20 
 Stian Kultorp, Fagkontakt og referent 
 
Forfall: Solrun Helene Krane – styremedlem 
   Bjørn Skogøy – styremedlem 
 
 
Møtestart kl. 20:00 
 
 
 
052/20 Protokoll fra Motorflystyrets møte 2020 04, den 26. august 2020. 
Gjennomgang av protokoll fra Motorflystyrets møte 2020 04 ved Bjørn Egenberg. 
Tidspunkt for møte i forbindelse med sak 042/20 er avtalt. 
 
Vedtak:  - Protokollen ble godkjent.  
 
 
 
053/20 Økonomisk status for Motorflyseksjonen.                               
Økonomisk orientering på bakgrunn av utsendt regnskap til og med periode 9 ved fagkontakt 
Stian D. Kultorp. 
  
Vedtak: - Orienteringene ble tatt til etterretning. 

- Fagkontakt kontakter kontorsjef / IRK for å avklare føringer for utsatte  
aktiviteter som er planlagt og budsjettert for i 2020. 
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054/20 Gjennomføring av arrangementer i regi av NLF Motorflyseksjonen fremover.	
Fagkontakt Stian D. Kultorp orienterte om møtevirksomhet i organisasjonen den seneste 
tiden i forhold til gjennomføring av aktiviteter som innebærer samling av medlemmer i 
forhold til smittesituasjonen i forbindelse med Covid-19. Det har i det lengste vært planlagt 
med, og lagt til rette for, å gjennomføre samlinger innenfor myndighetenes anbefalinger. 
Men tatt utviklingen den seneste tiden i betraktning er det i samråd med utvalg og 
arrangementsansvarlige besluttet at alle samlinger planlagt høsten 2020 i regi av 
Motorflyseksjonen utsettes til 2021. Det arrangeres digitale møter/innlegg for 
informasjonsformidling samt å gi deltakerne mulighet til å stile spørsmål høsten 2020. Det 
planlegges for gjennomføring av samling på Gardermoen 23. – 24.01.2020 i separate lokaler 
for følgende grupper: 
 - Motorflyseksjonens fagseminar (Operative ledere og Skolesjefer/instruktører) 
 - NLF Flytjenesten     
 - Flysikkerhetsledelse (Flytryggingsledere)      
  
Vedtak: - Orienteringene ble tatt til etterretning. 
 
 
 
055/20 Utvalg i Motorflyseksjonen.    
Prosessene i forbindelse med arbeidet med oppfølging av seksjonens utvalg meldes nå å 
være godt i gang. Flere av utvalgene har gjennomført møter hvor utvalgenes mandat og 
videre strategi har vært til behandling.  
Fagkontakten vil sette gjeldende mandat inn i vedtatt format for videre behandling. 
    
Vedtak: 
- Arbeidet med oppfølging utvalgene fortsetter i henhold til tidligere vedtatt plan. 
- Utvalgenes mandat gjennomgås og revideres ved behov av seksjonsstyret i perioden frem til 
neste styremøte via e-post. 
 
 
 
056/20  Flynytt.   
Fagkontakt Stian D. Kultorp orienterte om driften av Flynytt i perioden der Flynytts redaktør 
Lise Grønskar arbeider i redusert stilling mens hun har barselpermisjon, og Kjersti Melling er 
engasjert som redaktør i deltidsstilling.  
Bjørn Egenberg orienterte om den pågående dialogen med Sportsflyseksjonen i forhold til å 
kartlegge et utvidet samarbeid i forbindelse med driften av Flynytt.  
 
Vedtak:  - Orientering tatt til etterettning. 
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057/20  Nasjonal Flydag 2021, 08. mai 2021.   
Det er et sterkt ønske om å arrangere Nasjonal Flydag så snart situasjonen tillater det. Det er 
derimot på nåværende tidspunkt utfordrende å sette en konkret dato for arrangementet. 
Styret ønsker å fremme forslag til Luftsportstyret om å anbefale alle seksjonene i NLF til å ta 
del i arrangementet, og med det endre navn på prosjektet og arrangementet til 
"Luftsportens dag 2021". 
Arbeidsgruppen for arrangementet melder at de har utarbeidet en plan for arrangementet, 
og oppfordrer til at dato bestemmes først når smittesituasjonen har stabilisert seg på en 
måte som gjøre det realistisk å planlegge for gjennomføring av arrangementer med et 
omfang som et slikt arrangement vil være.  
Det poengteres at det skal oppfordres til at dette arrangementet skal være et "lavterskel 
tilbud" for både eksterne deltakere, og for å samle våre egne medlemmer for å hygge seg 
med luftsportens aktiviteter.  
 
NLFs aktivitetskonsultent Tom Brien deltok aktivt som fagperson med mange gode innspill 
og forslag i behandlingen av saken. 
 
Lars Rasmussens forslag til styret med anbefaling om å tenke bredere i forhold til 
rekruttering var utsendt til styret som en del av saksdokumentene, og blei behandlet under 
denne saken. 
 
Vedtak:  - Arrangementet endrer navn til Luftsportens dag og dato fastsettes når 

situasjonen tillater det. 
 - Motorflyseksjonen fremmer forslag til Luftsportstyret om å anbefale alle 

seksjoner til å ta del i arrangementet. 
 - Flynytt orienteres om arrangementet med formål om omtale i fremtidige 

utgivelser. 
 - Lars Rasmussens forslag tas til etterretning i arbeidet med rekruttering.  
 
 
 
058/20 NLF Flytjenesten – Status.    
Fagkontakt Stian D. Kultorp orienterte om status for arbeidet med å utvikle nytt 
sikkerhetssystem for NLF Flytjenesten. 
Flytjenestens planlagte samling 31.10 – 01.11.2020 blei i forkant av møtet vedtatt utsatt til 
januar 2021 grunnet smittesituasjonen, men det gjennomføres et digitalt orienteringsmøte 
31.10.2020. Utkast til sikkerhetssystemet sendes ut til korpsene og seksjonsstyret i forkant 
av orienteringsmøtet for tilbakemeldinger før det sendes til Luftfartstilsynet for godkjenning. 
Fagkontakten orienterte også styret om at tidligere vedtak om at styret ønsket 
sikkerhetssystemet tilsendt én uke før øvrige instanser høyst sannsynlig ikke ville bli 
overholdt med begrunnelse i tidsfaktoren i forhold til godkjennelsesprosessen.   
 
Vedtak:  - Orienteringene ble tatt til etterretning 
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059/20 Støtte til instruktørutdanning.    
Fagkontkat Stian D. Kultorp orienterte om status for kandidatene som har fått innvilget 
støtte til instruktørutdannelse, og at det ikke var kjente endringer for status siden forrige 
styremøte, noe som høyst sannsynlig skyldes situasjonen med Covid-19. 
Styret ønsket oppfølging av regnskapsmessig behandling av vedtatt støtte som eventuelt 
ikke utbetales innenfor regnskapsåret.  
 
Vedtak:  - Orienteringene ble tatt til etterretning 

- Fagkontakt gis i oppgave å følge opp regnskapsmessig behandling av vedtatt 
støtte som eventuelt ikke utbetales innenfor regnskapsåret.  

 
 
 
060/20 Skole- og utdanningsmateriell 
Fagkontakt Stian Kultorp orienterte om status for skole og utdanningsmateriell. 
Løsning for oppfølging av teoriundervisning og øvingsoppgaver i teori er snart klar i TMS.  
DTOer som driver teoriundervisning samt en elektronisk portal for øvingsoppgaver i teori. 
Arbeidet med å kartlegge forhold rundt drift av ATO rettet mot instrumenterettigheter og 
instruktørutdannelse fortsetter, og det nylig konstituerte utdanningsutvalget er også 
involvert i prosessen.  
Det er kommet tilbakemeldinger med ønsker og behov for å arrangere FI-refresher seminar. 
Det har viste seg å være utfordrende å legge til rette for dette for tiden, men fagkontakten 
følger opp saken videre.  
 
Vedtak:  - Orientering tatt til etterretning. 
 
 
 
061/20 Fastsette dato for forberedende møte til Luftsportstinget. 
Det ble foreslått å nedsette en arbeidsgruppe for å forberede Motorflyseksjonens arbeid i 
forbindelse med Seksjonsmøtet og Luftsportstinget som avholdes i mars 2021. 
 
Vedtak:  
 - Arbeidsgruppen består av Bjørn Egenberg, Linda C. Lilleng og Stian D. 

Kultorp. 
 - Forberedende møte gjennomføres 15.12.2020. Denne dato kan endres etter 

behov fra arbeidsgruppen. 
 
 
 
062/20 Fastsette dato for neste styremøte, møte 2020 06. 
Det ble foreslått å avholde neste styremøte onsdag 15.12.2020, og at tidspunkt og sted 
bestemmes senere ut i fra gjeldende anbefalinger fra myndightene. 
 
Vedtak:  - Styremøte 2020 06 avholdes 15.12.2020. 
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063/20a) Eventuelt – Høring; Forskrift om luftfartsoperasjoner med luftfartøy som 
brukes til privatflyging eller luftsport 

 
Seksjonsstyret er forespurt om å komme med innspill til juridisk rådgiver i forbindelse med 
utarbeidelsen av NLFs svar på høringen om ny forskrift om luftfartsoperasjoner med 
luftfartøy som brukes til privatflyging eller luftsport. Denne forskriften omhandler blant 
annet bruk av Annex II luftfartøy.  
 
Vedtak:  - Seksjonsstyret gjennomgår utkastet til ny forskrift og vil legge frem 

eventuelle inspill for juridisk rådgiver innen 01.12.2020. 
  
 
 
063/20b) Eventuelt – NM Akro Geiteryggen 
Motorflyseksjonen har fått henvendelse fra Seilflyseksjonen om å vurdere et samarbeid i 
forbindelse med gjennomføring av NM i akroflyging i 2022. 
 
Vedtak:  - Seksjonsstyret vil legge frem henvendelsen for seksjonens Akroutvalg og 

behandle forespørselen etter tilbakemelding fra utvalget. 
 
 
 
063/20c) Eventuelt – IFR Henvendelse 
Motorflyseksjonen har mottatt anmodning fra Tønsberg flyveklubb om å se på utarbeidelsen 
av et rammeverk for drift av ATO for BIR – Basic Instrument Rating.  
Denne henvendelsen er oversendt seksjonens Utdanningsutvalg, og må ses i sammenheng 
med arbeidet som orientert om under sak 060/20.  
 
 
 
063/20d) Hendelser / avvik 
Det blei orientert om en hendelse med pågående undersøkelser hvor et motorfly var 
involvert. Med et sikkerhetsperspektiv samt at seksjonen rapporterer om kjente alvorlige 
hendelser og ulykker til Luftsportstyret foreslås det at kjente alvorlige hendelser og avvik blir 
en fast sak ved seksjonens styremøter. 
 
Vedtak:  - Motorflyseksjonen etablerer praksis med fast sak på hvert styremøte med 

navn: "Kjente alvorlige hendelser, ulykker og avvik". 
 
 
Møtet hevet kl 22.00 
 
 
 
 
Bjørn Egenberg       Stian D. Kultorp 
Styreleder         Referent 


