
Protokoll         Mikroflyseksjonen/Norges Luftsportforbund 

Styremøte i Mikroflyseksjonen, møte 4/2013, 3. september, NLFs lokaler, Oslo 
 
Tilstede: Stein Erik Lundblad, Petter Faye-Lund, Philip Evanger, Vidar Munkelien. Styret var 

med dette beslutningsdyktig. 
 
 Ikke fremmøtt: Mariann Flasnes. 
 
 Som observatører møtte: Tor Berg, Kai Lyche, Odd-Tore Ohnstad og Roger Holm.  
 
 Referent: Tom Bjerke. 
 
 Møtet startet kl 1720. 
 
 Noen dager i forkant av møtet meddelte den valgte seksjonsleder, Kåre Halmeid-

Østerud at han trakk seg fra styret med umiddelbar virkning. 
 
 Den valgte nestleder, Stein Erik Lundblad, vil fungere som seksjonens leder frem 

til seksjonsmøtet våren 2015. Stein Erik vil stille på Forbundsstyremøtene og være 
stemmeberettiget der. Petter Faye-Lund vil i de tilfeller Stein Erik ikke har mulighet 
til å stille på Forbundsstyremøtene delta for mikroflyseksjonen, som observatør. 

 
  
 
Sak 31/13 Godkjenne saksliste 
Sakslisten ble godkjent. 
 
 
Sak 32/13 Godkjenne protokoll fra forrige møte 
Protokollen fra møte 3/2013 ble gjennomgått og godkjent.   
 
 
Sak 33/13 Orientering fra komitelederne om saker på gang – reetablering og 
bekreftelse av  komitesammensetninger 
 
Ops & opplæringskomiteen består av Tor Berg som leder, medlemmer er Roger Holm 
og Philip Evanger. 
Det er under planlegging oppdateringsseminar i november, i samarbeid med teknisk komite. 
Det er også under utarbeidelse nytt teknisk læremateriell, som blant annet vil inngå som en 
del av pensum for å kunne oppgradere fra IK-3 til IK-2. Dette materiellet er utarbeidet i 
samarbeid med teknisk komite.  
 
Teknisk komite består av Kai Lyche som leder, medlemmer er Tormod Veiby og 
Jostein Eide. 
Saker på gang, som punktet ovenfor, samt generelt mye pågang om importtillatelser av nye 
mikrofly til landet, samt mye kommunikasjon knyttet til vektproblematikk.  
 
Aktivitetskomiteen består av Odd-Tore Ohnstad som leder, medlemmer i komiteen vil 
komme på plass etter hvert. 
Aktivitetskomiteen har stått ubemannet siden 1. juli, og det var derfor svært gledelig at Odd-
Tore har takket ja til å gå på en ny runde som leder av komiteen. Odd-Tore vil selv besette 
komiteen med medlemmer. 
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Flytryggingsrådet består av Petter Faye-Lund som leder, medlemmer er Håvard 
Mælum, Bjørn Pedersen og Bjørn Aspestrand. 
Rådet jobber fortløpende med å bearbeide og kommentere innsendte rapporter, slik at de 
kan legges ut på seksjonens webside.  
 
Informasjonskomiteen består av Stein Erik Lundblad som leder, medlem er Roger 
Holm. 
Jobber med oppdatering av mikroflyseksjonens webside under www.nlf.no , samt artikler og 
lederartikkel til Flynytt.  
 
Gyrokomite består av Stein Erik Lundblad som leder, medlemmer er Erik Skaarup, 
Henrik Lund Pedersen, Øyvind Langtvedt og Martin Schanche. 
Ingen pågående saker innrapportert.  
 
Havarikomite består av Tor Berg som leder, medlem er Håvard Mælum. 
Komiteen knytter til seg øvrig personell ved behov.   
 
Håndbokskomite består av Tom Bjerke som leder, medlemmer er Roger Holm og Tor 
Berg. 
Endringsbehov i MFHB versjon 6.2 arkiveres fortløpende, og vil munne ut i en ny revisjon 
versjon 6.3. Noen dato for dette er ikke satt.  
 
 
Sak 34/13 Vektproblematikk 
Vektproblematikken ble drøftet, og man kom frem til å justere vedlegg 5.2 og 5.3 til kapittel 5 
i MFHB. Teknisk komite følger opp dette, det endelige resultatet går også via seksjonens 
leder før det legges ut på seksjonens webside. 
 
 
Sak 35/13 Kvinneandel i seksjonsstyret 
Det vises til protokoll fra siste møte, NLF har ikke mottatt noen tilbakemelding fra NIF på den 
søknad om dispensasjon som er sendt.. 
 
 
Sak 36/13 Websider 
Seksjonens webside er fullt oppe og går under www.nlf.no .  
 
 
Sak 37/13 Kaskoforsikring 
Seksjonen hadde i månedsskiftet mai / juni 2013 liggende ute en spørreundersøkelse om 
behov mv knyttet til kaskoforsikring. Av ca 300 eiere av mikrofly, fikk seksjonen 
tilbakemelding fra 22 mikroflyeiere.. Dette var noe tynt grunnlag for å gå videre, men det ble 
gjennomført et møte med en av forsikringsaktørene knyttet til muligheter for å kunne oppnå 
«levelige» priser på kaskoforsikring. 
 
Styret besluttet å innhente tilbud fra de forsikringsaktører som finnes, på den kollektive 
forsikringsavtale som seksjonen har, for de lovpålagte forsikringer, i tillegg til 
kaskoforsikringer.  
 
 
Sak 38/13 Akroflyging med mikrofly? 
Styret har blitt kontaktet og blitt bedt om å utrede muligheten til å kunne fly akro med 
mikrofly. 
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Styret besluttet å forespørre Thomas Hauklien og Sture Smidt om de kunne besette en slik 
komite, og utrede alle forhold knyttet til emnet.  
 
 
Sak 39/13 Slep av reklamebanner med mikrofly? 
Ved et tilfelle så har en mikroflyger startet med slep av reklamebanner etter mikrofly, uten at 
dette var hjemlet i MFHB.. Vedkommende har anmodet seksjonen om å utrede mulighetene 
for å få til dette i legalisert form. Tor Berg vil kontakte vedkommende, for å frem 
styret/seksjonenes holdning i denne saken, og hva som eventuelt må til for å få en 
progresjon i en eventuell prosess mot LT. 
 
 
Sak 40/13 Lettere ensetersklasse for mikrofly 
I enkelte europeiske land er det på gang en ny og lettere ensetersklasse. Vidar Munklien tok 
opp denne saken i styret, og vil orientere styret om det som rører seg på dette området 
fremover, før det tas noen ytterligere skritt i denne saken. 
 
Sak 41/13 Økonomi 
Det ser ut til at seksjonen styrer mot et resultat for 2013 som er i tråd med budsjettet.  
 
 
 
Neste styremøte blir avholdt: Lørdag 16. november kl 1300 i NLFs lokaler. 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 2015. 
 
 
 
 

 
Tom Bjerke (sign.) 
 
 
 
 
 
 
 
Distribusjonsliste: 
Via seksjonens internettsider til klubbene 
NLFs President 
NLFs kontrollkomite ved leder 
NLFs Generalsekretær 
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