Protokoll

Mikroflyseksjonen/Norges Luftsportforbund

Styremøte i Mikroflyseksjonen, møte 1/2013, 6. februar, NLFs lokaler, Oslo
Tilstede:

Roger Holm, Hilde Hognestad, Stein Erik Lundblad, Odd-Tore Ohnstad, Tor Berg
(observatør), Kai Lyche (observatør) og Tom Bjerke (referent)

Fra NLFs ungdomsutvalg var tilstede: Linda Lilleng og Tobias Veland (Sak 1 - 3/2013)
Ikke tilstede:

Mariann Flasnes og Bjørn Aspestrand

Møtet startet kl 1710
Sak 01/13 Godkjenne saksliste
Sakslisten ble godkjent, saker til eventuelt ble notert.
Sak 02/13 Godkjenne protokoll fra forrige møte
Protokollen fra møte 2/2012 ble gjennomgått og godkjent.
Sak 03/13 Ungdomsutvalget i NLF - presentasjon
Linda Lilleng og Tobias Veland presenterte det arbeidet som Ungdomsutvalget jobber med, og stilte
også spørsmål til seksjonsstyret om hvordan de så på enkelte områder knyttet til rekruttering av
ungdom.
Styreleder kunne svare at Mikroflyseksjonen hilser ungdom velkommen som medlemmer, og henviste
til arbeidet for noen år siden med å senke aldersgrensen fra 18 til 17 år for å får bevis, og 16 for å
begynne skolingen. Vi er en av de få seksjonene som ikke søker om ungdoms-støtte i den hensikt å
bedre rekrutteringen. Årsaken er at klubbene sjelden har mikrofly til leie, og at nye medlemmer
henvises til andelslag eller å kjøpe hele flyet selv. Seksjonen ønsker ikke å bringe ubemidlet ungdom
inn i denne fellen uten at de har råd til å fortsette, og da vil en god indikator være at de heller ikke vil ha
behov for støtte til å komme igang.
Sak 04/13 Regnskap 2012 – foreløpige tall
Styret fikk seg forelagt de foreløpige regnskapstallene for 2012. Slik det ser ut nå så kommer
seksjonen ut med et underskudd på ca 63.000. Dette kommer etter et regnskapsår hvor seksjonen har
bidratt til ATO/LAPL prosjektet, samt et ekstraordinært tilskudd til/bidrag for å redusere underskuddet i
NLF CAMO, hhv 200.000 og 120.000 for de to områdene.
Sak 05/13 Seksjonens årsberetning 2012
Forslag til årsberetning ble lagt frem, og det ble vedtatt at beretningen med noen få korrigeringer er
seksjonens beretning for året 2012.

Sak 06/13 Seksjonens langtidsplan 2013 – 2015
Forslaget til langtidsplan for perioden 2013 – 2015 ble diskutert, og deretter endret på ett punkt.
Langtidsplanen ble med endringen vedtatt å legges frem for seksjonsmøtet, lørdag 6. april 2013.
Det påtroppende seksjonsstyret vil få overbrakt en liste over «gjenstående anmerkninger» fra det
styret som blir avløst. Avdelingssjefen har ansvar for å føre dette i pennen.
Sak 07/13 Informasjon fra komiteer og fagsjef, vedrørende aktiviteter, flytrygging, websider,
kommende kurs og seminarer, samt tekniske saker på gang
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Aktivitetskomiteen: NM 2013 blir avholdt siste helgen i juni på Lista, i regi av Lista flyklubb.
Informasjonskomiteen: De nye felles websidene er snart oppe og går. Forumet vil aktiviseres først.
OPS & opplæringskomiteen: I-kurset som var tenkt avholdt i mai må muligens utsettes pga for få
deltagere.
Teknisk komite: Intet spesielt å melde.
Flytryggingsrådet: Rådet må forberede det grunnlaget som klubbene skal benytte ved årets lokale
flytryggingsaksjoner.
Fagsjefen: Intet spesielt å melde.
Sak 08/13 Ski- og Sjøflykomiteen, samarbeide med motorflyseksjonen
Seksjonen har mottatt en henvendelse fra motorflyseksjonen om et felles engasjement og økonomisk
bidrag fra mikroflyseksjonen til Ski- og sjøflykomiteen.
Vedtak: Stein Erik Lundblad tiltrer komiteen som mikroflyseksjonens representant. Seksjonen stiller
inntil kr 10.000 til rådighet for 2013, for å dekke sin del av kostnadene for komiteen.
Sak 09/13 Budsjett 2013 – 2015, herunder forslag til seksjonsmøtet om endring i kontingenter
og øvrige satser
Styret har mottatt et gjennomarbeidet forslag til budsjett for 2013, samt forslag til endring i
seksjonskontingenten for årene 2014 og 2015. I tillegg er det fremmet forslag om endring av gebyret
for utstedelse- / fornyelse av flygetillatelse, med virkning fra første virkedag etter seksjonsmøtet 2013.
Konklusjon/vedtak: Seksjonsstyret syntes en økning på seksjonskontingenten fra dagens
seniorkontingenten fra kr 235 (2013) og opp til kr 260 for 2014 og deretter 290 for 2015 kunne virke for
mye til tross for at den ikke hadde vært justert ved forrige seksjonsmøte. Det samme var holdningen til
de foreslåtte justeringer på satsene for flygetillatelser, som var foreslått opp ca 10%. Styreleder og
Fagsjefen fikk i oppdrag med å se på prisendringen over tid, og komme med et nytt forslag til neste
styremøte.
Sak 10/13 Styrets innstilling til ny valgkomite for seksjonen
Styret kom frem til at de vil fremme følgende forslag til seksjonsmøtet: Tormod Veiby (leder), Tor Berg
og Roger Holm.
Sak 11/13 Saker til eventuelt
Ramp Check. Luftfartstilsynet har foretatt en Ramp Check høsten 2012 på et sted med
mikroflyaktivitet. Fagsjefen refererte kort om hva som var utfallet av denne, basert på de oversendte
opplysninger fra Luftfartstilsynet.
Møtet ble avsluttet kl. 2005
Tom Bjerke (sign.)
Distribusjonsliste:
Via seksjonens internettsider til klubbene
NLFs kontrollkomite
Generalsekretær og ass. Generalsekretær NLF
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