Mikroflystyret
Møte 18/01
Styremøte 20. februar, NLFs lokaler, Oslo
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, flytryggingsutvalget (observatør)
Petter Faye-Lund, rotorutvalget (observatør)
Roger Holm, operasjons og opplæringsutvalget, aktivitet og
informasjonsutvalget (observatør)
Kristian Fahlstrøm, teknisk utvalg (observatør)

Referent:

Tom Bjerke, fagsjef

Forfall:

Claudia Kruber, styremedlem

Styremøtet ble satt kl. 17:00. Styret var beslutningsdyktig.
Utvalgslederne møtte kl 17:45, og var med i møtet under de saker som relaterer seg primært
til utvalgene.
Styrets leder innledet med å ønske Kristian Fahlstrøm velkommen som leder av teknisk utvalg.
Det ble også orientert om PFLY ordningen, som vi håper kan finne sin løsning også for mikroog seilflygere innen rimelig tid.
Godkjenne saksliste og innkalling
Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 18/01

Taushetserklæring for styrets medlemmer
Styrets leder tok opp dette når kun styret var tilstede under møtet. Det ble
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presisert at saker som kommer inn til styret vil bli tatt opp, og at vedtak som
blir fattet blir fulgt opp. Protokollene fra møtene i Mikroflystyret vil reflektere
de vedtak som blir fattet på angjeldende møte.
Bakgrunnen for at dette punktet ble tatt opp var på grunn av to
bekymringsmeldinger som er sendt inn til NLF, og som går på hvordan
NLF/Mikroflyseksjonen følger opp de vedtak som er fattet.
Lederne i utvalgene har tale- og forslagsrett i styrets møter, innenfor de
saksområder som tilligger utvalget.
Vedtak:

Vedtak i tråd med ovenstående ble fattet.

Sak 18/02

Regnskap 2017
På møtetidspunktet var regnskapet for 2017 ennå ikke ferdig.

Vedtak:

Regnskapet vil bli forelagt styret når det foreligger i endelig og revidert stand

Sak 18/03

Fastsette dato for neste møte
Neste møte i Mikroflystyret ble foreslått avholdt fredag 22. juni kl 17:00 under
Luftsportsuka.

Vedtak:

Neste møte i Mikroflystyret avholdes fredag 22. juni kl 17:00 under
Luftsportsuka.

Sak 18/04

Rapport fra administrasjonen
Tom Bjerke orienterte kort om hva det jobbes med i administrasjonen for
tiden.

Sak 18/05

Rapport fra utvalgene
Samtlige utvalgsledere rapporterte om pågående saker i utvalgene.
Aktivitet- og informasjonsutvalget holder oppdatert seksjonens webside og
aktivitetsoversikt, og kommer med bidrag til Flynytt. I tillegg vil man nå
fremover komme med ukentlig «nytt» som legges ut på seksjonens Facebookside, saker som er aktuelle og som bør være av interesse for det enkelte
medlem og klubbene.

Operasjons- og opplæringsutvalget avholdt i fjor høst oppdateringsseminar for
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instruktører, samt harmoniseringsseminar for den nyoppnevnte funksjonen IK1e, sensor ved oppflyging med nye instruktørkandidater (IK-3). Det planlegges
instruktørkurs i mai 2018.
Rotorutvalget har sammen med NLFs administrasjon hatt møter med
Luftfartstilsynet vedrørende opprettelse av prøveprosjektet for mikrolette
helikoptre, og det jobbes videre med denne saken i utvalget.
Teknisk utvalg vil i tiden fremover fokusere på planleggingen av seminaret for
tekniske ledere, som avholdes på Olavsgaard og Kjeller siste helgen i april.
Flytryggingsutvalget oppsummerte året, en oppsummering som også er godt
gjengitt i årsrapporten for 2017.

Vedtak:

Ovenstående ble tatt til etterretning.

Sak 18/06

Norgesmesterskapet 2018 og NM-uka
NRK har i samarbeid med NIF kommet frem til at man skal avholde «NM-uka» i
Stavanger-regionen i uke 33 i 2018. Intensjonen var at NM 2018 skulle
avholdes i forbindelse med dette arrangementet, men det lot seg dessverre
ikke løse. NM 2018 blir derfor lagt til Starmoen, Elverum, i forbindelse med
Luftsportsuka 2018.

Vedtak:

NM 2018 blir avholdt i forbindelse med Luftsportsuka 2018.

Sak 18/07

Årsrapporten 2017
Årsrapporten var til møtet nærmest klar, kun noen småjusteringer gjenstod.

Vedtak:

Årsrapporten blir sendt ut til styret og utvalgene, kommer det ikke inn noen
kommentarer, så anses rapporten som godkjent.

Sak 18/08

Orienteringssak – Mikrofly mot 600 kg
Sigurd orienterte om den siste tids bevegelser i denne saken, nå ser det mer
lyst ut en noen gang for at vi kan få på plass nye vektbestemmelser. Den
samme informasjonen er også informert om via Flynytt og øvrige
informasjonskanaler.

Sak 18/09

Orienteringssak – Forsikringer
NLF/Mikroflyseksjonen har hatt møte med en tilbyder av forsikring, vedrørende
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den kollektive forsikringsavtalen som NLF/Mikroflyseksjonen har for alle
mikrofly som har flygetillatelse.

Sak 18/10

Mikroflyregisteret
Styrets leder tok opp det som vedrører Mikroflyregisteret, og det at man ikke
kan tinglyse heftelser i dette. Det medfører for mange juridiske følger og
ansvar, å få mikroflyregisteret samkjørt i løsøreregisteret.

Vedtak:

Konklusjonen er at man ikke ønsket å gå noe videre med saken.

Møtet hevet kl. 20:00

Tom Bjerke (sign.)
Referent

Protokoll godkjent av Mikroflystyret, via E-post, 13. mars 2018.

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