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Mikroflystyret                      
 
Møte 04/17 
 
Styremøte 15. juni, Starmoen, Elverum 
 
Deltakere: 
 
Styret:   Sigurd Brattetveit, leder     
   Stein Erik Lundblad, nestleder 

June C. Karlgård, styremedlem 
Pål Vindfallet, styremedlem 
Stig Børrestuen, styremedlem 
Hans Kristian Auflem, ungdomsrepresentant i styret 
 

Utvalgsledere:  Tom Røstad     
   Odd-Tore Ohnstad 

Petter Faye-Lund 
Tor Berg 

 
Forfall:   Claudia Kruber, styremedlem     
   Kai Lyche, utvalgsleder 

Roger Holm, utvalgsleder 
Tom Bjerke, NLFs administrasjon 

  

Møtet satt kl. 15:00. Styret var beslutningsdyktig. 

 
Godkjenne saksliste 

Sakslisten ble godkjent.  

 

Sak 17/18  Protokoll fra styremøte 3/2017  

Heretter vil protokollene bli godkjent, på et eget telefonmøte, i etterkant av 

hvert styremøte. På denne måten er det den godkjent protokollen som legges 

ut på NLFs webside kort tid etter møtet, og man slipper å avvente neste 

styremøte for godkjenning av protokollen. 

 

Vedtak: Protokollen for styremøte 3/17 ble godkjent. 
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Sak 17/19 Smart ASS-3 (ref sak 16/17) 

Fristen for å sende inn rapport etter prøveperioden er passert. Dataene 

behandles av Flytryggingsutvalget og Teknisk utvalg. De har ikke rukket å 

komme med en innstilling, og endelig avgjørelse vil derfor først bli fattet på 

neste styremøte. De som har sendt inn rapportene sine vil få Smart ASS-3 av 

seksjonen, de som ikke har sendt inn rapport, blir fakturert for enheten. De det 

vedrører vil få informasjon om det før de blir fakturert. 

 

Vedtak:  Endelig vurdering og vedtak tas på neste styremøte, når rapporten fra 

utvalgene foreligger. De som har kommet med en evalueringsrapport får 

enheten av seksjonen, de som ikke har meldt tilbake tilskrives og faktureres. 

 

Sak 17/20 Kurs for tekniske ledere i klubbene (ref sak 11/17) 

Teknisk utvalg har fulgt opp saken, og utvalget ved Rune Koppen har sagt seg 

villig til å stå for opplæringen. Innbydelsen til kursene går til alle klubber, der de 

kan melde på opptil 2 personer.  

Teknisk leder i klubbene er garantert plass på kurset og nummer to på listen får 

plass dersom det er plasser ledig. Kurset er gratis. Klubbene/deltakerne må selv 

dekke reisekostnadene. Kurses varighet er 4-5 timer, der det er 50/50, teori og 

praksis. Kursene arrangeres spredt over hele landet, slik at kostnaden med 

reise til kursene blir beskjedne. 

 

Vedtak: Mikrofly seksjonen påtar seg instruktørkostnadene og materiell for kurset. 

Kursene vil bli arrangert på følgende steder: 

Tromsø, Bodø, Trondheim, Sola og Rakkestad. 

Dersom kursene på noen av stedene blir fulltegnet åpnes det for ekstra kurs. 

Kursene skal være gjennomført i løpet av høsten. 

 

Sak 17/21 Regnskap - status 

Status gjennomgått. Seksjonen har god økonomi og styrets oppgave er å 

forvalte dette på en best mulig måte. Det vil si at en bruker de midler en har 

fått til rådighet, verken mer eller mindre.  

 

Vedtak:  Styreleder oppfordrer styrets medlemmer og utvalgslederne om å komme med 

gode prosjekter, spesielt innen rekruttering og sikkerhet.  
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Sak 17/22  Styrets arbeidsform 

For å sikre raskest mulig behandling av innkomne saker og for å få mest mulig 

effektivt styringsform foreslås følgende: 

1. Det innføres en ledergruppe bestående av styreleder, nestleder og 

fagsjef. 

2. Det avholdes to styremøter årlig der styret og utvalgslederne møtes. 

3. De øvrige styremøtene arrangeres som telefonmøter. Utvalgslederne 

blir invitert til å delta ved behov. Telefonmøter sparer oss for tid og 

utgifter, og muliggjør hyppigere møter dersom det er behov for det. 

 

Vedtak: Styret går inn for forslaget. 

 

Sak 17/23  Mikroflyhåndboken (MFHB) generelt og spesielt MFHB utgave 7 

Styret berømmer det store arbeidet som er lagt ned i arbeidet med håndboka.  

MFHB skal være oppslagsverket, der en finner alle gjeldene regler og påbud. 

Våre medlemmer skal ikke måtte lete i løse dokumenter for å supplere MFHB. 

 

Der MFHB refererer til andre kilder skal det være oppgitt linker til disse. Er det 

interne (NLF) dokumenter, skal disse refereres til i håndboken. 

Dokumenter som det linkes opp mot MFHB må til enhver tid være oppdatert i 

henhold til gjeldende utgave av håndboka.   

Styret har fortsatt anledning til å komme med innspill til boka, frist 1. juli. 

 

Vedtak: Styret godkjenner MFHB utgave 7 slik den foreligger. Løse dokumenter 

gjennomgås for vedtak på neste styremøte. 

 

 

Sak 17/24  Rapport fra utvalgslederne 

Utvalgene våre legger ned et stort arbeid, i vår daglige drift og er de som styret 

ber om råd i alle faglige spørsmål og saker som kommer opp.  Utvalgene 

rapporterer til styret, og fra om med neste møte vil en oppsummering av 

pågående saker i utvalgene komme med i protokollen fra styremøtene.  

 

Vedtak: Rapportene ble tatt til etterretning, og fra neste møte vil pågående saker i 

utvalgene bli referert til i møteprotokollen. 

 

 

Sak 17/25  Utvalgsstrukturen  (ref sak 13/17) 

Kai Lyche og Odd-Tore Ohnstad har varslet at de fratrer sine verv i henholdsvis 
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Teknisk utvalg og Aktivitets og Rekrutteringsutvalget.  De øvrige utvalgslederne 

har sagt ja til å fortsette etter nyttår. Odd-Tore er villig til å stå som medlem av 

utvalget, men ikke som leder. Det vurderes om ikke dagens Aktivitets- og 

Rekrutteringsutvalg skal slås sammen med informasjonsutvalget og bli til 

Informasjons- og Aktivitetsutvalg med Roger Holm som leder, med June C. 

Karlgård som ansvarlig for aktiviteter. 

 

Vedtak:  Styret jobber videre med utvalgsstrukturen og valg av utvalgsledere.  

  

Sak 17/26  Forslag om PLB, fremmet av Odd-Tore Ohnstad 

Styret stiller seg positive, og ser at PLB, er et ønsket sikkerhetsutstyr i våre fly.  

 

Vedtak:   Styret ber Informasjonsutvalget om å spre informasjon om og anbefale flyeiere 

å anskaffe PLB. 

 

Sak 17/27  Klubb besøk 

Styret ønsker å besøke flest mulig klubber fremover, for å gjøre seg bedre kjent 

med organisasjonen, informere om styrets og Mikroflyseksjonens arbeid og 

ikke minst oppfordre klubbene til å delta mer aktivt i organisasjonens utvikling 

mellom annet ved å komme med forslag til aktiviteter og andre saker de ønsker 

styret skal behandle. 

 

Vedtak: Pål Vindfallet, June C. Karlgård og Stig Børrestuen, utarbeider presentasjons 

materiell til å ta med på besøksrunden.  

 
 
 
Møtet hevet kl. 18:35 
 
 
Sigurd Brattetveit 
Referent 
 
 
 
Planlagte styremøter i 2017: 

 25. september kl 18:00, telefonmøte 

 Slutten av november, sted og tid avgjøres i møtet den 25. september 
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Protokoll godkjent av Mikroflystyret (de som var med på møtet, med unntak av June C. 
Karlgård) ved telefonmøte, 4. juli 2017. 
 
 
 
 
Distribusjonsliste: 
Mikroflyklubber- og grupper (via www.nlf.no) 
Mikroflystyret 
Utvalgsledere 
NLFs Presidentskap 
NLFs ansatte 
 


