Mikroflystyret
Styremøte 11. mars, møte 2019-01, NLFs lokaler, Oslo
Fra styret deltok:

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

Møtet satt kl. 17:50. Styret var beslutningsdyktig.
Godkjenne saksliste og innkalling
Sakslisten og innkallingen ble godkjent.
Sak 19/01

Regnskap 2018
Regnskapet som er godkjent av NLFs revisor ble lagt fram for 2018. Regnskapet
viser at seksjonen gikk med et underskudd på kr 197.007, mot det budsjetterte
underskuddet på kr 310.000.

Vedtak:

Regnskapet legges frem for seksjonsmøtet 6. april, og skal godkjennes endelig
av Luftsportstinget samme dag som seksjonsmøtet avholdes.

Sak 19/02

Budsjett 2019 - 2021
Styret la frem sitt budsjettforslag for 2019 – 2021. Styret vil legge fram forslag
til seksjonsmøtet 6. april om en økning av seksjonskontingenten for
seniormedlemmer fra dagens kr 255 til hhv kr 300 i 2020 og kr 350 i 2021.
Kontingentendringen for øvrige kategorier medlemmer ønskes endret i samme
prosentvise størrelsesorden.

Vedtak:

Styret vil anbefale seksjonsmøtet at seksjonskontingenten endres i tråd med
ovenstående forslag, og at dette fremmes for seksjonsmøtet 6. april, og for
endelig godkjenning av Luftsportstinget.
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Sak 19/03

Handlings- og langtidsplan for 2019 - 2021
Styret vedtok sin handlings- og langtidsplan på sitt strategimøte i oktober 2018,
og dette kommer som et tillegg til NLFs overordnede plan for perioden.

Vedtak:

Styrets handlings- og langtidsplan for perioden 2019 – 2021 legges fram for
seksjonsmøtet 6. april 2019 for godkjenning.

Sak 19/04

Sak til Luftsportstinget 6. april
Styret har tidligere vedtatt, og deretter fremmet forslag om navneendring fra
mikrofly til sportsfly overfor Luftsportsstyret. Denne navneendringen kommer
opp på Luftsportstinget 6. april for endelig vedtak der.

Sak 19/05

Valgkomite 2019 - 2021
Styret la fram sin innstilling til valgkomite for perioden 2019 – 2021.

Vedtak:

Styrets forslag til valgkomite for 2019 – 2021 ble vedtatt:

Navn
Tormod Veiby
Jan T. Henriksen
Hardtmut Lange

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem

Klubb
Jæren MFK
Drammen FK
Værnes FK

Sak 19/06

Forslag fremmet av klubbene til seksjonsmøtet 6. april
Det er ikke fremmet noen forslag til saker som skal behandles på
seksjonsmøtet 6. april.

Sak 19/07

LT eller Luftsportstilsynet
Styret diskuterte om man på lang sikt var mest tjent med om
mikroflyvirksomheten i NLF var underlagt Luftfartstilsynet eller under Norsk
Luftsportstilsynet.

Vedtak:

Noen endelig konklusjon på dette punktet ble ikke gitt, da dette må utredes
videre, når tiden er moden for det.

Sak 19/08

GA-samling på Lillestrøm
Det var fremmet et ønske at en representant fra en av seksjonens utvalg får
reise og oppholdskostnader for GA-samlingen på Lillestrøm dekket.

Vedtak:

Styret godkjente at en representant fra en av seksjonens utvalg får reise og
oppholdskostnader for GA-samlingen på Lillestrøm dekket.
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Sak 19/09

Virksomhetstilsyn av NLF/Mikroflyseksjonen
Tom Bjerke redegjorde for det virksomhetstilsynet som Luftfartstilsynet hadde
overfor NLF/Mikroflyseksjonen i fjor høst, og som blant annet medførte en
avviksrapport med en del avvik som det er jobbet med å få lukket. I denne
sammenheng har NLF engasjert Roger Holm på prosjektbasis for å få lukket
disse avvikene. Dette arbeidet er ennå ikke sluttført, og vil fortsette i en tid
fremover.

Vedtak:

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Sak 19/10

Møtereferater i teknisk utvalg (TU)
Teknisk utvalg har gjennomført to møter, og lagt fram protokoller fra disse
møtene.

Vedtak:

Styret tilsluttet seg innholdet i begge protokollene, hvorav den ene protokollen
blir lagt ut på seksjonens del av NLFs webside. Den andre protokollen er rettet
innad i seksjonen.

Sak 19/11

Vedtak:

Ansvarsforsikring – etablering
Styret fremmer forslag om innføring av separat ansvarsforsikring som skal dekke
instruktører, tekniske ledere i klubbene, samt tekniske besiktningsmenn overfor
det ansvar den enkelte kan bli stilt overfor i forhold til det som
gjennomføres/utføres på den enkelte eier sitt mikrofly. Det er innhentet tilbud fra
en forsikringstilbyder på en slik forsikring med dekning opp til 10 MNOK, og den
vil medføre en økt kostnad for den enkelte mikroflyeier med kr 100 per år. Denne
kostnaden er tenkt dekket ved at kostnaden for flygetillatelse økes med kr 100 per
fly, med virkning fra 8. april 2019.

Styret fremmer forslag om etablering av denne ansvarsforsikringen til
seksjonsmøtet 6. april.

Møtet hevet kl. 19:55
Protokoll 2019 01 er godkjent per e-post 2. april 2019.

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