Protokoll, styremøte i mikroflyseksjonen
Møte 01/16
16. januar 2016, avholdt i Avinors lokaler, Oslo

Deltakere:
Styret:

Petter Faye-Lund, leder
Stein Erik Lundblad, nestleder
Claudia Kruber, styremedlem
Finn-Christian Holm, styremedlem
Magne Skredderberget, styremedlem

Observatører:

Tor Berg, OPS & opplæringskomiteen
Roger Holm, Informasjonskomiteen
Tom W. Røstad, Flytryggingskomiteen
Odd-Tore Ohnstad, Aktivitetskomiteen

Referent:

Tom Bjerke

Forfall:

Mariann Flasnes, styremedlem
Pål Vindfallet, styremedlem
Dag Bråthen, varamedlem
Kai Lyche, Teknisk komite

Møtet satt kl. 1020. Møtet var beslutningsdyktig.

Sak 01/16

Godkjenne saksliste, saker til eventuelt
Sakslisten var sendt ut i god tid før møtet.

Vedtak:

Saksliste ble godkjent.
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Sak 02/16

Godkjenne protokoll fra forrige møte, 04/15, 22. oktober
Protokollen ble gjennomgått. Styret var enig om å innføre en ny rutine ved
godkjenning av protokoller fra styremøter. Heretter sendes protokollen ut på
høring til styret, og den blir godkjent på dette grunnlag.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent. Ny godkjenningsrutine ble vedtatt.

Sak 03/16

Rapport fra komiteene

-

Operasjons & opplæringskomiteen
Komiteen jobber med siste innspurt for å få MFHB versjon 6.3 på plass. I tillegg
jobbes det med revisjon av progresjonskortene, samt forberedelse til seminaret på
Gardermoen i slutten av februar.

-

Aktivitet og rekrutteringskomiteen
NM 2016 i regi av Grenland flyklubb er under planlegging. Kongepokalen er satt opp
til mikro- og motorflyseksjonen i år. Konkurransen gjennomføres med kun fartøysjef
om bord. Komiteen ser på konkurransebestemmelsene før NM sammen med
Grenland flyklubb.
Odd-Tore Ohnstad vil være seksjonens representant/gjennomføringsansvarlige for
mikroflyaktivitetene under Luftsportsuka 2016 som avholdes på Starmoen, Elverum i
juni.

-

Flytryggingskomiteen
Hendelsesrapporteringsskjemaet skal revideres.

-

Rotorkomite
Relativt liten aktivitet i komiteen.

-

Granskningskommisjon
Seksjonens kommisjon vil avvente å se hva som konkret skjer med «NLFs kurs for
ulykkesgranskere» som avholdes i oktober 2016. I tillegg er det under etablering en
egen sentral «Sikkerhetskomite i NLF», og dette vil kunne medføre endringer for NLF
overordnet, og for seksjonen sin del.

-

Teknisk komite
Intet å tilføre siden siste møte.

-

Håndboksredaksjonen
Det jobbes med siste finpuss av Mikroflyhåndboken (MFHB), versjon 6.3. Den skal
være på plass 1. mars 2016.

Vedtak:

Ingen, kun orienteringssaker.
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Sak 04/16

Komiteer 2016 – 2017 - oppnevning

-

Operasjons & opplæringskomiteen
Roger Holm (leder), Tor Berg.

-

Aktivitet og rekrutteringskomiteen
Odd-Tore Ohnstad (leder), Mariann Flasnes og Finn-Christian Holm.

-

Flytryggingskomiteen
Tom W. Røstad (leder), Bjørn Pedersen og Vidar Husa.

-

Rotorkomite
Stein Erik Lundblad (leder), Petter Faye-Lund, Øyvind Langtvedt og Erik Skaarup.

-

Granskningskommisjon
Svein Ivar Johannessen (leder), Tor Berg og Pål Vindfallet.

-

Teknisk komite
Kai Lyche (leder), Tormod Veiby, Jostein Eide, Magne Skredderberget og Rune
Koppen.

-

Håndboksredaksjonen
Tom Bjerke (leder), Roger Holm og Tor Berg.

Vedtak:

Komiteene ble vedtatt som foreslått.

Sak 05/16

Stall warning (SW) i alle tre-akse mikrofly
Det ble en ganske omfattende diskusjon på dette punktet, all den tid de fleste
mente at prosessen burde ha vært kjørt på en sånn måte at komiteene først
fikk uttale seg om en eventuell innføring av SW, før styret tok stilling til dette,
og ett vedtak ble fattet.

Vedtak:

Vedtaket fra sak 30/15 står fast. Saken oversendes komiteene for en uttalelse
for hvordan dette på best mulig måte kan gjennomføres. Svarfrist 1. februar
2016. Svarene vil danne grunnlag for den videre behandling. Grunnlag for
dispensasjon fra bestemmelsen grunngis. Vi sender en forespørsel til
produsentene/importør av mikrofly som finnes i Norge om SW kan
ettermonteres.
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Sak 06/16

Vektutfordringene
På European Microlight Federation (EMF) møte i Praha i høst 2015 ble det
bestemt at alle tilsluttede land ville gå inn for en økning av MTOM, såfremt
det ikke rokkes ved den friheten vi har i dag i Annex II (e). Det søkes aktivt
etter en måte å gjøre dette på.
Konklusjonen var at Norge skulle lede en nordisk prosess for å komme i gang
med konkrete løsninger gjennom Luftfartstilsynet. Et forslag til løsning ble
lansert på møtet. De andre landene vil monitorere dette i den kommende
tiden og gjøre sine valg om de vil følge samme prosesser. Finland har begynt
prosessen ved å komme i kontakt med deres respektive CAA mens Norge
ennå ikke har fått berammet møte med LT.

Vedtak:

Saken følges opp i NLF sentralt ved Torkell Sætervadet (Rådgiver regelverk i
NLF) mens Claudia Kruber og Roger Holm kommuniserer med EMF's
kontaktpersoner.

Sak 07/16

Navneendring, fra mikro til ultra
Saken er oversendt NLFs Forbundsstyre som får saken til behandling på sitt
møte i mars 2016.

Vedtak:

Ingen, oppfølging av tidligere vedtak.

Sak 08/16

PFLY, krav til mikroflypiloter
PFLY ordningen settes også i gang for motorflyseksjonen dette året, og det er
fra NLF side bedt om at dette bør kunne gjelde for to år, men det blir mulig
først fra 2017. For Mikroflyseksjonen vil det samme gjelde, men Avinor har
vårt foreslåtte kursopplegg til vurdering. NLF ser på begge seksjonene som
allmennflygere, og saksbehandler arbeider for at dette skal aksepteres av
Avinor. Det ventes en avgjørelse ila februar måned.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 09/16

Økonomi
Seksjonen ser ut til å styre mot ett resultat som ikke er langt unna budsjettet.
Endelig regnskap vil foreligge i løpet av februar 2016.

Vedtak:

Tas til etterretning.

Sak 010/16

Innspill vedrørende flytryggingselementer
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Odd-Tore Ohnstad hadde kommet med noen konkrete innspill vedrørende
flytryggingselementer, oversendt til styremøtet. Disse forslagene er oversendt
OPS & opplæringskomiteen.
Vedtak:

Forslagene vurderes av OPS & opplæringskomiteen ifm den forestående
revisjon 6.3 av MFHB.

Sak 011/16

Granskningskommisjonens sammensetning og funksjon
Granskningskommisjonens sammensetning og funksjon ble drøftet, men ingen
klare konklusjoner kom frem. Det vises også til sak 03/16.

Vedtak:

Ingen vedtak.

Sak 012/16

Årsrapport 2015
Seksjonens rapport for 2015 ble lagt frem for godkjenning.

Vedtak:

Rapporten ble godtatt med noe små endringer og justeringer.

Sak 013/16

NLFs sentrale ungdomsutvalg – ny representant fra mikroflyseksjonen
Martin Bunæs fra Kjeller sportsflyklubb er fra seksjonen innstilt som
seksjonens representant i NLFs Ungdomsutvalg, som har funksjonstid fram til
31.12.2017.

Vedtak:

Martin Bunæs innstilles som seksjonens representant i NLFs Ungdomsutvalg.

Dato for neste styremøte blir fredag 26. februar 2016 kl 1800.

Møtet hevet kl. 1705.
Protokoll godkjent av seksjonsstyret per e-post, 14.02.2016.
Tom Bjerke (sign.)
Referent
Distribusjonsliste:
Mikroflyklubber- og grupper (via www.nlf.no)
Seksjonsstyret
Komiteledere
NLFs Presidentskap
NLFs ansatte
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