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Protokoll, styremøte i mikroflyseksjonen                   
 
Møte 02/16 
 
26. februar 2016, Comfort Hotel Runway, Gardermoen 
 
 
Deltakere: 
 

Styret:   Petter Faye-Lund, leder     
Stein Erik Lundblad, nestleder 
Mariann Flasnes, styremedlem 
Claudia Kruber, styremedlem 
Pål Vindfallet, styremedlem 
Magne Skredderberget, styremedlem 
 

Observatører:   Tor Berg, medlem OPS & opplæringskomiteen 
Roger Holm, OPS & opplæringskomiteen 
Tom W. Røstad, Flytryggingskomiteen 
Odd-Tore Ohnstad, Aktivitetskomiteen 
Svein Ivar Johannessen, Granskningskommisjonen 
 

Referent:   Tom Bjerke 
 
Forfall:   Finn-Christian Holm, styremedlem 
   Dag Bråthen, varamedlem 

 Kai Lyche, Teknisk komite 
 
 
 
Møtet satt kl. 1750.  Møtet var beslutningsdyktig.  
 
 
Sak 14/16 Godkjenne saksliste, saker til eventuelt 

Sakslisten var sendt ut i god tid før møtet.   
 
Vedtak: Saksliste ble godkjent, og saker til eventuelt ble notert. 
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Sak 15/16    Status på saker fra styremøte 1/2016 – som krever oppfølging  
  Protokollen ble gjennomgått. Saker som krever oppfølging ble omtalt, og den 

respektive ansvarlige følger opp sitt område. 
 
Vedtak: Oppfølgingssaker.  
 
 
Sak 16/16    Regnskap 2015 
 Seksjonens reviderte regnskap viser at seksjonen har gått med ett overskudd 

på kr 127.641. Seksjonen har med dette en egenkapital (tilgodehavende i NLF) 
ved siste årsskifte på kr 2.070.562. 

 
Vedtak: Seksjonens regnskap ble godkjent som forelagt, og vil bli lagt frem for 

seksjonsmøtet og Luftsporstinget i 2017 for formell godkjenning.  
 
 
Sak 17/16    Stall warning (SW) i alle tre-akse mikrofly  
 Prosessen rundt dette (ref styremøte 22. oktober 2015 og 16. januar 2016) 

har skapt noe diskusjoner internt i styret og komiteene. Etter en lengre debatt 
kom man fram til et vedtak som de fleste føler seg komfortable med.  

 
Vedtak: Alle fabrikknye 3-akse fly som har en importgodkjenning etter 01.05.2016 skal 

være utstyrt med Stall Warning (SW) fra produsent som gir akustisk signal. 
 

Dispensasjon kan søkes. 
 
Seksjonen arbeider videre med utfordringene knyttet til installasjon av SW på 
eksisterende og bruktimporterte 3-akse fly. 
 
Det opprettes en arbeidsgruppe, som legger fram et forslag til styret senest 
01.06.2016. 
 
Ovenstående ble vedtatt enstemmig. 
 

 
Sak 18/16    Eventuelt 

Odd-Tore Ohnstad har sagt seg villig til å reise rundt til klubbene, for å kunne 
bistå med gjennomføring/supplementering av årets sikkerhetssamlinger i de 
lokale klubbene. Han legger frem ett forslag for administrasjon og styreleder 
på gjennomføringen av dette, herunder ett kostnadsoverslag. 
 
Claudia Kruber informerte om det siste fra det internasjonale arbeidet, 
herunder prosessen med å få en endret vektbestemmelsene for mikrofly. 
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Seksjonen har mottatt en henvendelse fra Tormod Veiby, som representerer 
potensielle deltagere til VM i mikroflyging 2016 som avholdes i England. Styret 
er innstilt på å støtte den norske deltagelsen, men vil avvente noe mer 
detaljer og ett budsjett. 
 
Styret vedtok at styremedlemmer og komitemedlemmer får dekket reise og 
oppholdskostnader ved arrangementer som er i tilknytning til 
mikroflyseksjonen. 
 

 
 

Dato for neste styremøte blir 17. juni 2016 kl 1400, Starmoen, Elverum. 
 
 
 
Møtet hevet kl. 2140. 
 
 
Protokoll godkjent av seksjonsstyret per e-post, 17.03.2016. 
 
 
 
 
Tom Bjerke (sign.) 
Referent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distribusjonsliste: 
Mikroflyklubber- og grupper (via www.nlf.no) 
Seksjonsstyret 
Komiteledere 
NLFs Presidentskap 
NLFs ansatte 


