Mikroflystyret
Styremøte 12. og 14. oktober, Strategimøte, 13. oktober, Storefjell høyfjellshotell, Golsfjellet
Styremøte 12. oktober, møte 2018/03:
Styret:

Sigurd Brattetveit, leder
Stein Erik Lundblad, nestleder
Pål Vindfallet, styremedlem
Stig Børrestuen, styremedlem
Hans Kristian Auflem, ungdomsrepresentant i styret
Tom Bjerke, NLFs administrasjon (referent)

Forfall:

Claudia Kruber, styremedlem
June C. Karlgård, styremedlem

Møtet satt kl. 17:00. Styret var beslutningsdyktig.
Godkjenne saksliste og innkalling
Sakslisten og innkallingen ble godkjent.
Sak 18/21

Status på kollektiv forsikringsavtale
Avtalen med RiskPoint AS (RP) er ikke undertegnet, da det fortsatt gjenstår
noen uavklarte forhold. Leveransen fra RP har etter styrets oppfatning ikke
vært i tråd med de lovnader som ble gitt initielt til NLF, blant annet har dette
medført at forsikringsbevisene som RP har utstedt har hatt en utløpsdato satt
til 30.06.2019, noe som også har medført at NLF har satt utløpsdatoen på
flygetillatelsene til den samme datoen, dette for å unngå at noen mikroflyeiere
flyr uten gyldig forsikring etter 30.06.2019.
Styret ønsker at vi fortsatt skal ha en kollektiv forsikringsordning, en ordning
som er lett å administrere, og som er enkel for klubber og medlemmer og
forholde seg til.

Vedtak:

Styret anser at RP ikke har levert, eller vil kunne levere en kollektivforsikring slik
NLF ønsket i anbudsinnbydelsen. Hvis andre aktører kan videreføre en
kollektivforsikring for NLF/Mikroflyseksjonen, med de samme økonomiske
betingelser som RP, så vil mikroflystyret be administrasjonen om å iverksette
dette.

Sak 18/22

Hendelser og ulykker
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Det ble orientert om de to fatale ulykkene som har vært med mikrofly i
sommer, samt en hendelse som ikke fikk fatal utgang, men påkalte media og
allmenhetens oppmerksomhet.
Statens Havarikommisjon for Transport (SHT) har stått for granskningen av de
to fatale ulykkene med mikrofly, og de endelige rapportene foreligger ennå
ikke.
Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 18/23

Dynamic WT-9
Det ble kort orientert om denne saken, saken utsettes og tas opp i sin helhet
under lørdagens strategisamling, deretter tas saken opp på styremøtet 14.
oktober.
Det fremkom imidlertid allerede på dette møtet at NLF/Mikroflyseksjonen med
sitt styre og relevant utvalg føler seg «skuffet og vonbråten» over den
«overkjøringen» som man føler at NLFs ledergruppe har begått overfor
NLF/Mikroflyseksjonen sin organisasjon.
Man forstår ledergruppens (NLFs Presidentskap og generalsekretær) behov for
å handle, i særskilt påkrevd tilfelle, men da først når man har innhentet korrekte
opplysninger og bakgrunnsinformasjon. At NLF/Mikroflyseksjonen ikke fikk tid
til å områ seg i denne saken har muligens gjort denne saken mer svulstig enn
nødvendig.
Se for øvrig protokoll fra møte 2018 04, sak 18/28 (ligger i denne protokollen).

Sak 18/24

Økonomi - orientering
Tom Bjerke orienterte kort om seksjonens økonomiske status. I løpet av første
halvår i 2018 var det ikke mye som var ført på seksjonens regnskap, slik at noen
reelle regnskapstall kunne man ikke forholde seg til. Etter sommeren har man
fått ført betydelig mer i regnskapet, uten at man av den grunn kan si hvordan
resultatet ved årets slutt vil bli. Det er grunn til å anta at seksjonen vil komme
innenfor det budsjetterte underskuddet på kr 310.000.
Det ble også stilt spørsmål til medlems- og lisens (flygebevis) inntektene, og der
kom det fram at NLF ikke hadde sendt ut purringer til medlemmene etter 18.
april 2018. Noen uker i forkant av dette styremøtet (2018/03) har det blitt
sendt ut purringer til de NLF-medlemmer som står med ubetalt kontingent i
2018. Gebyrene for utstedelse- og fornyelse av flygebevis er det sagt at man vil
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være ajour med før årsskiftet 2018/2019, slik at de som ikke har mottatt noe
krav på dette tidligere i år får muligheten for å «gjøre opp for seg», for den/de
utstedelser og fornyelser av flygebevis som er foretatt etter omleggingen for
flygebevis og lisenser sommeren 2018.
Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning, men er samtidig dypt bekymret over at
man muligens mister en del av medlemsmassen og inntekter.
Styret sitter med en klar oppfatning om at forarbeidet og gjennomføringen med
å gå over til nytt medlems- og lisenssystem for NLF sannsynligvis kunne vært
bedre forberedt, og at mye av de negative tilbakemeldinger og mulige
inntektstap kunne vært unngått eller redusert. Det stilles også spørsmål til
hvordan leveransen fra NIF IT på nytt medlems- og lisenssystem for NLF svarer
til den kravspesifikasjonen som leveransen bygger på.

Sak 18/25

Strategisamlingen, 13. oktober
Detaljene og planen for strategisamlingen i morgen ble lagt frem, og innholdet
ble diskutert.

Vedtak:

Intet vedtak.

Sak 18/26

Hederstegn, tildeling i 2019
Det ble diskutert rundt emnet, og sentrale personer i NLF/Mikroflyseksjonen vil
følge opp, slik at relevante forslag og innstillinger blir overlevert NLFs
Hederstegnkomite innen fristen.

Vedtak:

Den enkelte tillitsvalgte i NLF/Mikroflyseksjonens styre følger opp det som ble
avtalt under møtet.

Sak 18/27

HM Kongens pokal 2019
Motor- og mikroflyseksjonen har mulighet til å kunne dele ut hver sin «HM
Kongens pokal» til sitt respektive NM i 2019. Det finnes interne NLF kriterier
for utdelingen av HM Kongens pokal, og NLF/Mikroflyseksjonen vil tilstrebe å
kunne imøtekomme disse på en god måte, slik at pokalen kan deles ut for
første gang i forbindelse med et NM i mikroflyging.

Vedtak:

NLF/Mikroflyseksjonen vil søke om tildeling av HM Kongens pokal for NM 2019.
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Møtet hevet kl. 19:46
Strategimøte 13. oktober:
Styret:

Sigurd Brattetveit, leder
Stein Erik Lundblad, nestleder
Pål Vindfallet, styremedlem
Stig Børrestuen, styremedlem
Hans Kristian Auflem, ungdomsrepresentant i styret
Roger Holm, Operasjons- og utdanningsutvalget
Kristian Fahlstrøm, Teknisk utvalg
Tormod Veiby, Konkurranseutvalget
Tom Bjerke, NLFs administrasjon

Møtet startet kl 09:00
Emner som ble diskutert i løpet av denne dagen. Oppsummeringen nedenfor er ikke
nødvendigvis komplett eller uttømmende for det som ble sagt og debattert i løpet av dagen:
Kurs:
1. Oppfølging av iverksatte tiltak
Samling for tekniske ledere i klubbene ble arrangert for første gang i april 2018,
målsetningen er at dette skal arrangeres annet hvert år fremover.
Fra tidligere har vi oppdateringsseminarer for tekniske besiktningsmenn, samt
instruktører og operative ledere (avholdes sammen med instruktørseminaret),
som er en del av NLFs sikkerhetssystem for mikrofly (MFHB).
2. Teknisk kurs for alle eiere av mikrofly
Dette kurset er tenkt laget og basert på et opplegg med instruksjonsfilmer, tekster
og spørsmål/prøver. Kurset er tenkt obligatorisk, og er tenkt lansert høsten 2019.
3. Alle styrelederne i våre klubber tilbys kurs
NLF utarbeider lederkurs for sine tillitsvalgte i flere nivåer, NLF/Mikroflyseksjonen
ønsker å tilby dette til alle klubblederne. Dersom kurset er klart til helgen hvor
seksjonsmøtene og NLFs Ting skal avholdes, så vil det bli forsøkt avholdt i
forbindelse med denne helgen.

Holdninger:
Mange av de alvorligste hendelsene vi har hatt skyldes ikke at en ikke har hatt et
regelverk, eller en opplæring som er mangelfull. Det skyldes at regelverket ikke er blitt
fulgt eller en har gjort noe bevist som er utenfor det en har lært. Det har vært mangel på
holdninger til det en driver på med.
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1. Opplæringen
Det vil bli lagt mer vekt på holdninger og en vurderer å innføre «menneskelige ytelser
og begrensning» i pensumet til flygebevis for mikrofly.
2. Mentorer
Instruktørene er en av klubbenes viktigste mentorer, vi må tilrettelegge for dette
og arbeide bevisst for å gi de opplæring og tips om denne oppgaven. Samtidig med
at vi må følge opp der instruktøren ikke er et forbilde for de andre i klubben.
Temaet tas med til det kommende oppdateringsseminaret for instruktører i
november. Dette er også en oppgave for seksjonens nyoppnevnte IK1e.
(NLF/Mikroflyseksjonens eksaminatorer for instruktøropplæring).
3. Holdningskampanje
Det må bli en del av kulturen å si ifra om det er noen i klubben som opptrer
uønsket og utenom regelverket. «Husk at det går ut over oss alle» om det går galt.

Merkevarebygging:
1. Navnendring til Sportsfly
Dette gir oss en unik sjanse til å bygge opp igjen tilliten til vår aktivitet både internt
og eksternt.
Det må legges en strategi for markedsføringen av det nye navnet.
Navneskiftet må fremlegges for seksjonsmøtet og til syvende og sist er det NLFs
Ting i 2019 som formelt kan godta navneendringen. (Primo april 2019).
Det er tenkt og et ønske at det nye navnet tas i bruk samtidig med innføring av de
nye vektgrensene, når de måtte komme.
2. Pressestrategi
Det må utarbeides en strategi for hvordan seksjonen og tillitsvalgte utaler seg
ovenfor pressen.
3. Profileringsartikler
Både i forbindelse med navneskiftet til «Sportsfly», holdningskampanjer, klubb
besøk og vervekampanjer. Bør det utarbeides noen profileringsartikler? For
eksempel en t-skjorte med «Sportsfly» på ryggen?
Rekruttering:
1. Ungdomssatsing
Det planlegges sentrale og lokale arrangement og samlinger for ungdommer.
Oppsøkende virksomhet til skoler og andre samlingspunkt for ungdom for å
informere om våre aktiviteter, i den forbindelse arbeides det med å få laget en
simulator der en kan «prøvefly».
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Til ungdomssatsingen finnes det midler en kan søke på både internt i NLF og
eksternt, blant annet via NIF.
2. Jenteutvalg
I løpet av 2019 vil det bli opprettet et eget Jenteutvalg, hovedoppgaven til utvalget
vil bli å tilrettelegge for at en kan få med flere aktive kvinner.
3. Generell markedsføring
Den målgruppen vi har lettest å nå nye medlemmer i, er menn i 35-40 + alderen.

Flere gresstriper:
1. For å rekruttere flere medlemmer er det viktig å kunne tilby aktiviteter i nærmiljøet til
medlemmene
Det er derfor viktig å holde i gang eksisterende og ikke minst få flere gresstriper
rundt om i landet.
2. Få endret regelverket for antall flybevegelser på private flystriper

Økonomi/budsjett:
1. Budsjettet for 2019 – 2021
NLF/Mikroflyseksjonens budsjett for disse årene vil foreligge til seksjonsmøtet og
NLFs Ting i 2019. Det vil bli en del endringer fra tidligere budsjett, mellom annet
kommer utvalgene til å få tildelt budsjettmidler til sitt arbeid, slik at de vet hva de
har til rådighet.

Møtet avsluttet kl 18:00
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Styremøte 14. oktober, møte 2018/04:
Styret:

Sigurd Brattetveit, leder
Stein Erik Lundblad, nestleder
Pål Vindfallet, styremedlem
Stig Børrestuen, styremedlem
Hans Kristian Auflem, ungdomsrepresentant i styret
Tom Bjerke, NLFs administrasjon (referent)
Roger Holm, Operasjons- og utdanningsutvalget (observatør)
Kristian Fahlstrøm, Teknisk utvalg (observatør)
Tormod Veiby, Konkurranseutvalget (observatør)

Forfall:

Claudia Kruber, styremedlem
June C. Karlgård, styremedlem

Møtet satt kl. 09:00. Styret var beslutningsdyktig.

Sak 18/28

Dynamic WT-9
Det vises til møte 2018/03 sak 18/23.
Styret ble seg forelagt forslaget fra teknisk utvalg på hvordan denne saken
kunne «landes» på en for NLF/Mikroflyseksjonen god måte. Teknisk utvalg
hadde et møte etter strategisamlingen på lørdag kveld, 13. oktober.

Vedtak:

Styret tilslutter seg utvalgets innstiling, og konklusjonen blir lagt ut på
seksjonens del av NLFs webside.

Sak 18/29

Korrekte og dokumenterbare beslutningslinjer i NLF
Det ble også i dag diskutert en del rundt det som har skjedd rundt
suspenderingen av flygebevis, samt «Dynamic-saken», ref møte 2018 03, sak
18/23.

Vedtak:

NLF/Mikroflyseksjonen anbefaler NLF om å få på plass korrekte og
dokumenterte beslutningslinjer, det vises i dette tilfellet blant annet til at NLFs
styringsinstruks og delegasjonsreglement ikke er fullstendig, da det er fattet
vedtak på Luftsportstinget i 2017 som ikke reflekteres i de styrende lover og
vedtekter for NLF, den «røde tråden» mangler etter styrets oppfatning.
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Møtet hevet kl. 10:20

Protokoll 2018 03 og 04 er godkjent per e-post 31. oktober 2018, av de av styrets medlemmer
som var tilstede på møtene.

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