Mikroflystyret
Møte 06/17
Styremøte 1. desember, Quality Airport Hotel, Gardermoen
Deltakere:
Styret:

Sigurd Brattetveit, leder
Stein Erik Lundblad, nestleder
Claudia Kruber, styremedlem
Pål Vindfallet, styremedlem
Stig Børrestuen, styremedlem
Hans Kristian Auflem, ungdomsrepresentant i styret

Utvalgsledere:

Tom Røstad, flytryggingsutvalget (observatør)
Petter Faye-Lund, rotorutvalget (observatør)

Referent:

Tom Bjerke, fagsjef

Forfall:

June C. Karlgård, styremedlem
Kai Lyche, teknisk utvalg
Roger Holm, operasjons og opplæringsutvalget
Odd-Tore Ohnstad, aktivitetsutvalget

Møtet satt kl. 17:40. Styret var beslutningsdyktig.
Før møtestart hadde NLFs aktivitetskonsulent, Tom D. Brien, en orientering om hva NLF ved
aktivitetskonsulenten kan stille opp med overfor klubbene.
Godkjenne saksliste
Sakslisten ble godkjent.
Sak 17/38

Utvalgenes struktur fra og med 1. januar 2018
Det er jobbet med å finne en ny leder til teknisk utvalg, målet er å ha på plass
ny leder ved årsskiftet.
Operasjons- og opplæringsutvalget bytter navn til Operasjons- og
utdanningsutvalget fra dags dato.
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Informasjonsutvalget og Rekrutterings- og aktivitetsutvalget får nytt navn fra
årsskiftet, blir Informasjons- og aktivitetsutvalget.
Utvalgene vil fra 1. januar 2018 ha denne benevnelse og sammensetning:
Informasjons- og aktivitetsutvalget
Roger Holm, leder
June C. Karlgård, ansvarlig for aktiviteter
Odd-Tore Ohnstad, medlem
Pål Vindfallet, ansvarlig for anleggssaker
Flytryggingsutvalget
Tom W. Røstad, leder
Bjørn Pedersen, medlem
Vidar Husa, medlem
Granskningspool
Tor Berg
Pål Vindfallet
Erik Skaarup
Håvard Mælum
Håndboksredaksjonen
Tom Bjerke, leder
Roger Holm, medlem
Tor Berg, medlem
Internasjonalt utvalg
Claudia Kruber, leder
Roger Holm, medlem
Tormod Veiby, medlem
Operasjons- og utdanningsutvalget
Roger Holm, leder
Tor Berg, medlem
Geir Magne Andersen, medlem
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Rotorutvalget
Petter Faye-Lund, leder
Erik Skaarup, medlem
Stein Erik Lundblad, medlem
Ole Cato Paulsen, medlem
Teknisk utvalg
Ikke utnevnt, leder
Stein Erik Lundblad, medlem (rotor)
Svein Olav Aasen, medlem
Tormod Veiby, medlem
Vedtak:

Ny utvalgsstruktur, samt noen endringer i utvalgenes sammensetning ble
vedtatt. Styrets leder, nestleder og fagsjefen får mandat av styret til å få på
plass en leder til teknisk utvalg.

Sak 17/39

Økonomisk status
Seksjonen ser ut til å havne på ett resultat ved årets slutt, som er i nærheten av
det budsjetterte underskuddet på kr 310.000.

Vedtak:

Styret tok ovenstående til etterretning.

Sak 17/40

Rapport fra utvalgene
Utvalgene hadde før møtet kommet med separate rapporter fra det enkelte
utvalg, som lå vedlagt saksunderlaget til møtet.

Vedtak:

Styret tok rapportene til etterretning, utvalgene følger opp sine videre planer.

Sak 17/41

Gjennomgang av vedlegg 5.3 til Mikroflyhåndboken, utgave 7
Styret ønsket å ta opp regelen med fly som er eldre enn 10 år ved innførsel, og
myke opp denne praksisen slik at også eldre fly kan tas inn til landet.

Vedtak:

10-års grensen opprettholdes som hovedregel. Det åpnes for innførsel av eldre
fly, der en kan dokumentere at flyet er godt vedlikeholdt og holder ønsket
teknisk standard ved innførsel av mikrofly som skal innunder NLFs
sikkerhetssystem for mikrofly.
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Sak 17/42

Oppfølging av saker som er under arbeid
Motorkurset for tekniske ledere
Det tidligere omtalte og annonserte motorkurset går ut, styret ønsker å
erstatte dette med et kurs for tekniske ledere og tekniske besiktningsmenn,
hvor den primære målgruppen er klubbenes tekniske ledere. Kurset vil bli
avholdt i løpet av våren 2018, Stig Børrestuen, Tom W. Røstad og Stein Erik
Lundblad vil aktivt bistå med planlegging og gjennomføring av kurset.
Klubbesøk
Det er tidligere vedtatt at man ønsker å gjennomføre klubbesøk ved hjelp av
styrets medlemmer, dette er inntil videre utsatt til høsten 2018.
Dekning av kostnader for styret og utvalgene ved deltagelse i arrangementer
Det forrige seksjonsstyret (før valget i april 2017) vedtok at medlemmer av
styret og komiteer (nå utvalg) skulle få dekket reise og oppholdskostnader ved
arrangementer som gikk i NLF/mikroflyseksjonens regi. På siste styremøte i
september ble dette prinsippet igjen vedtatt, da mot en stemme. Fagsjefen
(som har tale- og forslagsrett i møtet) er også uenig i den vedtatte praksisen,
ved at de personer som samlet sett sitter i styre og utvalg skal få dekket sine
kostnader, uten at man har noe med selve arrangementet å gjøre. Praksisen
som er etablert bør etter fagsjefens vurdering være en policysak, som
omfavner NLF som en organisasjon, og ikke syv forskjellige (som antall
fagseksjoner) måter å praktisere dette på.

Vedtak:

Tidligere vedtatt praksis opprettholdes.
Smart-ASS, rapportsammendrag
Det er utarbeidet et sammendrag av de testrapporter som er innsendt av de 8
flyeiere som fikk stilt Smart ASS-3 til rådighet. Systemet synes å ha både
fordeler og ulemper, og styret vil ikke komme med hverken en anbefaling eller
tilrådning på hvorvidt dette systemet skal benyttes fremfor andre systemer
eller ikke.

Vedtak:

Når det gjelder ettermontering av steilevarslingssystem, så er det ikke krav til
dette, men det anbefales å montere dette, forutsatt at alt ligger til rette for det,
produsentaksept, at flyets konstruksjonsmetode tillater det, mv.
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Sak 17/43

Saker tatt opp av fagutvalget
Fagutvalget (som består av leder, nestleder og fagsjef) har siden siste møte i
Mikroflystyret vedtatt en anmodning om å gjennomføre regionale samlinger,
ved at to av de mest aktive innen konkurranser i mikroflyging de senere år, Per
T. Høiland og Håkon Fosso reiste til fire sentrale steder i Norge for å fortelle om
konkurranseflyging. Dette ble gjennomført i november, dessverre var
interessen og oppmøtet rundt omkring noe laber. Det skal arrangeres et
konkurranseseminar i Elverum til våren.

Møtet hevet kl. 20:45

Tom Bjerke (sign.)
Referent

Planlagte styremøter i 2018:
• 20. februar kl 17:00, NLFs lokaler, styret og utvalgslederne
Plan for de øvrige møter i 2018 blir satt opp på møtet i februar

Protokoll godkjent av Mikroflystyret, via E-post, 7. januar 2018.

Distribusjonsliste:
Mikroflyklubber- og grupper (via www.nlf.no)
Mikroflystyret
Utvalgsledere
NLFs Presidentskap
NLFs ansatte
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