Mikroflystyret
Møte 2018 02
Møte i Mikroflystyret, 22. juni, Starmoen, Elverum

Deltakere:
Styret:

Sigurd Brattetveit, leder
Claudia Kruber, styremedlem
June C. Karlgård, styremedlem
Stig Børrestuen, styremedlem
Pål Vindfallet, styremedlem
Hans Kristian Auflem, ungdomsrepresentant i styret

Referent:

Tom Bjerke

Meldt forfall:

Stein Erik Lundblad, nestleder

Møtet satt kl. 17:04. Styret var beslutningsdyktig.

Sak 18/11

Godkjenne saksliste
Godkjenne saksliste.

Vedtak:

Sakslisten ble godkjent.

Sak 18/12

Navnebytte
Det har vært en dialog og prosess rundt bytte av navn til Sportsfly, som en
erstatning for begrepet Mikrofly.

Vedtak:

Saken fremlegges som en orienteringssak til kommende møte i Luftsportstyret
av styrets leder, for deretter videre å følges opp formelt fram mot
Luftsportstinget i 2019.
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Sak 18/13

Utvalgsstrukturen
Granskningspoolen i NLF
Granskningspoolen i NLF/Mikroflyseksjonen, legges ned. Dette begrunnes
med at Granskningskommisjoner blir oppnevnt særskilt, i tråd med vedtak
fattet av Luftsportstyret. NLF/Mikroflyseksjonen etterlyser samtidig at det
kommer på plass en formell avtale mellom Statens Havarikommisjon og NLF
for det som gjelder fremtidig utredning av alvorlige ulykker med mikrofly.
Konkurranseutvalg
Opprettelse av konkurranseutvalg. Det foreslås opprettet et slikt utvalg.

Vedtak:

Ovenstående ble vedtatt for det punktet som vedrører Granskningspool og
Granskningskommisjoner. NLF anmodes om å få på plass formell avtale med
SHT. Konkurranseutvalget opprettes med Tormod Veiby (leder), Håkon Fosso,
Per Høyland og Stig Børrestuen.

Sak 18/14

Deltagelse i VM
NLF har for intensjon om å sende et lag til VM i Ungarn, august 2018. Det er
allerede foretatt påmelding for hele laget, med påmeldingsavgift på totalt
2.700 Euro. Laget har søkt om å få dekket kostnader med en ramme på inntil
kr. 90.000 i tillegg.

Vedtak:

Det norske laget får dekket kostnader, for inntil tre lag, samt lagleder, mot
fremleggelse av kvitteringer for kostnadene inntil kr. 50.000.

Sak 18/15

Regnskap for 2017
Regnskapet ble lagt fram.

Vedtak:

Styret tok regnskapet til etterretning.

Sak 18/16

Status – Min idrett
Medlemstall og overføring av flygebevis mv. Tom Bjerke orienterte om status
på arbeidet som er gjort så langt i år. Styret spurte om kravspesifikasjon for
den nye medlems- og lisensløsningen samsvarer med det produktet som er
mottatt.

Vedtak:

Redegjørelsen ble tatt til etterretning.

Sak 18/17

Rapport fra utvalgslederne
Rapportene fra utvalgslederne er lest på forhånd.

Vedtak:

Rapportene ble tatt til etterretning.
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Sak 18/18

Fast utforming av merke i cockpit
Forslag om utforming av standardisert skilt i cockpit ble fremlagt. Seksjonen
vil komme tilbake på dette. Dette skiltet skal beskrive hvilken
godkjenningsstandard som flyet har, eksempelvis: «Flyet er godkjent som
sportsfly» (fremtidig betegnelse).

Vedtak:

Følges opp senere.

Sak 18/19

Saker behandlet av arbeidsutvalget, inngåelse av ny forsikringsavtale
Det er inngått ny avtale med Riskpoint om den kollektive ansvars- og
ulykkesforsikringen for mikrofly. Forsikringsordningen trer i kraft fra 1. juli
2018. Den nye avtalen medfører en redusert kostnad årlig på forsikringen med
kr 200 for den enkelte mikroflyeier, samt at dekningsgraden er doblet til kr
300.000 ved død/invaliditet per sete.

Vedtak:

Ovenstående ble tatt til etterretning.

Sak 18/20

Fastsette dato for neste møte
Strategisamling, med utvalgslederne.

Vedtak:

Neste møte legges til høsten, forslag til sted/dato kommer fra styrets leder og
fagsjef.

Møtet hevet kl. 18:52.
Protokoll godkjent av Mikroflystyret, under møtet: 22. juni 2018.

Tom Bjerke (sign.)
Referent

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