NORGES
LUFTSPORTFORBUND

SeksjonsmQ te NLF/Mikroflyseksjonen, Clarion Hotel Air Sola, 6. april 2019

Leder Sigurd Brattetveit ønsket velkommen til seksjonsmøtet.
MØt et ble satt: kl. 09:00.
Praktisk inf 3rmasjon. Møtet arrangeres etter reisefordelingsprinsippet. Skjema for
registrering vil bli sendt ut per e-post.
].. Frerimøtte representanter og observatører godkjent enstemmig. Det var til sammen
24 stemmeberettigede, hvorav 7 var fra seksjonsstyret(17 fra klubbene). Det var fire
observatører fra seksjonens utvalg til stede, inkludert leder av valgkomiteen.
I nnhalling, saksliste og forretningsorden godkjent enstemmig.
Valg av dirigent Tom Bjerke, sekretærer Stig Børrestuen og Jon Kristian Tisthamar.
To representanter som kan skrive under protokollen: Jan Roger Johansen og Odd
Tore Ohnstad. Tellekorps: Kristian Fahlstrøm og Petter Faye Lund. Valg av
representanter for Luftsportstinget.
Styrets medlemmer stiller på Luftsportstinget, enstemmig vedtatt.
Varemedlemmer til Luftsportstinget: Jan Roger Johansen og Jan Erik Hanken.
_ . Beh 3ndle årsberetning for 2017 og 2018.
Rettelse. I årsberetning 2017 er det feil referanse til Ops og Utdanning, rettes til:
Operasjons- og utdanningsutvalget.
Tormod Veiby presenterte de to siste års aktivitet innenfor konkurranseflyging
gjennom deltakelse i EM og VM.
Årsheretninger for 2017 og 2018 ble enstemmig vedtatt.
6.
Behandling av seksjonens regnskap for 2017 og 2018.
Regiskap enstemmig vedtatt.
7.
Ikke mottatt noen saker til behandling.
8.
Fastsette seksjonskontingenter og avgifter. Forslag til kontingenter ble vedtatt mot
en stemme iht. til det som er beskrevet i saksdokumenter.
Innf ring av egen ansvarsforsikring for instruktører, tekniske ledere samt tekniske
besiktningsmann/kvinne. Forslag er at man øker kostnad for flygetillatelse med kr
100,- Motforslag er at økning legges på kontingent. Forslag som beskrevet i
saksdokumenter vedtatt mot to stemmer.
9. Fastsette langtidsbudsjett og utviklings- og handlingsplan for seksjonen for perioden
2013 - 2021. Vedtatt enstemmig
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10. Gjennomgå saker og forslag til luftsportstinget.
Saken som hadde mest interesse var navnebytte fra mikrofly til sportsfly. Stemningen
ble "loddet" og ble mot en stemme «vedtatt» fremmet til Luftsportstinget.
11. Valg av seksjonsstyre 2019-2021
Hel& styret ble gjenvalgt iht. til saksdokumenter. Enstemmig.
Valgkomite 2019-2021. Tormod Veiby gjenvalgt som leder. Jan T. Henriksen fra
Drammen FK og Hardtmut Lange fra Værnes FK som medlemmer.
Møtet hevEt kl. 11:28.

Stig Sørrest uen (sign.)
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