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Konstituerende møte, Mikroflystyret                   
 
Møte 02/17 
 
1. april, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen 
 
 
Deltakere: 
 

Styret:   Sigurd Brattetveit, leder     
   Stein Erik Lundblad, nestleder 

Claudia Kruber, styremedlem 
Pål Vindfallet, styremedlem 
Stig Børrestuen, styremedlem 
June Karlgård, styremedlem 
Hans Kristian Auflem, ungdomsrepresentant i styret 

 
 

Observatører:   Roger Holm og Tom W. Røstad 
 

Referent:   Stig Børrestuen 
 
Forfall fra styret:  Ingen 
 
 
Møtet satt kl. 1930.  Møtet var beslutningsdyktig med alle medlemmer tilstede.  
 
 
Sak 09/17 Konstituering av nytt styre 
 
Vedtak: Nytt styre ble konstituert. 
 
 
Sak 10/17 Kommunikasjon/samhandling i styrearbeidet 
  Det ble diskutert hvordan styret skal samhandle. 
 
Vedtak:  Sigurd Brattetveit og Stig Børrestuen vil utarbeid forslag til kommunikasjons 

strategi for styret. Dette vil omfavne kommunikasjon til administrasjon, utvalg 
og medlemmer.  
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Sak 11/17 Kurs for teknisk leder i klubbene 
 
Vedtak:  Hendelsesrepportene viser at mange hendelser skyldes teknisk svikt.  

Styret vil be teknisk utvalg tilby alle tekniske ledere i klubbene et kurs i 
vedlikehold av motor (ref. sak 4/17). Teknisk utvalg følger opp dette. 
 

 
Sak 12/17 Steilevarslingssystemet - SmartASS-3 

Det er sendt ut ti “SmartASS-3” for utprøving til mikroflyeiere som har sagt 
seg villig til å være med på utprøving av systemet. Så langt har en fått inn tre 
rapporter fra brukerne, men regner med at de øvrige vil sende inn rapportene 
sine om kort tid, nå når sesongen er i gang. Styret tar stilling til ytterligere 
tiltak når resultatet foreligger. 
 
 

Sak 13/17 Sammensetning og struktur på utvalg 
Utvalgene er valgt frem til årsskiftet. Styret utpeker lederne for utvalgene og 
slår sammen utvalg, oppretter nye eller legger ned utvalg etter behov. 
Utvalgene velger selv dens medlemmer.  Styret ser på strukturen frem til 
nyttår. 

   
 

Dato for neste styremøte: Torsdag 15. juni 2017 på Starmoen i forbindelse 
med Luftsportsuka. 
 
 
Ved behov holdes det styremøter per telefon/Skype i mellomtiden. 
 

 
 
Møtet hevet kl. 2030. 
 
Protokoll godkjent av Mikroflystyret per e-post, 10.04.2017. 
 
 
Stig Børrestuen (sign.) 
Referent  
 
 
 
Distribusjonsliste: 
Mikroflyklubber- og grupper (via www.nlf.no) 
Mikroflystyret 
Utvalgsledere 
NLFs Presidentskap 
NLFs ansatte 


