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Sportsflystyret                      
 
Møte 2020-03 
 
Styremøte tirsdag 8. september, via Teams 
 
 
Deltakere: 
 
Styret:   Sigurd Brattetveit, leder     
   Stein Erik Lundblad, nestleder 
   Claudia Kruber, styremedlem  

Pål Vindfallet, styremedlem 
Stig Børrestuen, styremedlem 
Hans Auflem, styremedlem 
 

Meldt forfall:   June C. Karlgård, styremedlem     
 
NLFs administrasjon:  Tom Bjerke, referent 
 
    
Møtet satt kl. 18:10. Styret var beslutningsdyktig.  

 

Styremøtet ble ikke avholdt som et fysisk møte, men via Teams (alle deltagerne var synlige og 
hørbare for hverandre via PC eller annen teknisk innretning).  
 
 
Godkjenne saksliste 

Sakslisten ble godkjent.  

 

Sak 20/18  Protokollen fra møtet 9. juni, gjennomgang/oppfølging 

Protokollen fra møtet ble gjennomgått og eventuelle oppfølgingssaker ble 

kommentert. Protokollen er tidligere godkjent. 

Vedtak: Ingen. 

 

Sak 20/19 Protokollen fra arbeidsutvalget sitt møte 12. august 

Tema for dette møtet var opprettelse av Sportsflyforum (bulletin) som skal 

distribueres til medlemmer i tilsluttede klubber og grupper jevnlig via e-post. 
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Fra protokollen fra arbeidsutvalget: 

«Sak 20/02a Opprettelse av Sportsflyforum For å nå ut med informasjon til 

medlemmer i klubber og grupper i Sportsflyseksjonen vil en utgi en 

informasjonsbulletin for sportsflygere kalt «Sportsflyforum». Oppdraget med å 

utforme bulletinen gis til informasjonsutvalget. Det er opprettet en redaksjon 

som består av Pål Vindfallet (leder informasjonsutvalget), Sigurd Brattetveit, 

(leder sportsflyseksjonen), Tom Bjerke, (fagsjef sportsflyseksjonen), Roger 

Holm, (leder operasjons- og utdanningsutvalget). Vedtak: Vedtatt i tråd med 

ovenstående». 

  
Vedtak:  Styret tok vedtaket i arbeidsutvalget til etterretning. 
 
 
Sak 20/20 Informasjonsstrategi 

Styret ønsker at Aktivitetsutvalget (se også sak 20/21) utarbeider en 
informasjonsstrategi for seksjonen. Per i dag så har man informasjonsflyt via en 
rekke kanaler som Flynytt, nlf.no, Facebook og Sportsflyforum/bulletin. 
  

Vedtak:  Aktivitetsutvalget kommer med et forslag til informasjonsstrategi for seksjonen 
før neste styremøte. 

 

Sak 20/21 Utvalgene, struktur og sammensetning 

Styret har i samarbeide med de enkelte utvalg sett på muligheten for å endre 

utvalgsstruktur, samt utvalgene sin sammensetning. 

 

Følgende endringer foreslås: 

 

- Rotorutvalget legges ned. 

- Internasjonalt utvalg legges ned. 

- Aktivitetsutvalget får også ansvar for informasjonsarbeid og konkurranser. 

Pål Vindfallet foreslås som ny leder av utvalget, og medlemmer Stig 

Børrestuen, Espen Grønstad og Tormod Veiby. 

- Operasjons- og utdanningsutvalget styrkes med Ivar Moland som nytt 

medlem.  

 

Vedtak: Styret vedtar endringene i tråd med ovenstående, og retter samtidig en stor 

takk til de som har vært involvert i arbeidet i de utvalg som legges ned. 

 

Sak 20/22 NM 2021  

Mesterskapet vil bli avholdt i forbindelse med NM-veka i 2021, og seksjonen får 

også tildelt H.M Kongens Pokal (Kongepokalen) i 2021. Beslutning om tildeling 
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av Kongepokalen er vedtatt av Luftsportstyret i deres møte 2020-03.  

 

Vedtak:  Orienteringssak. 

 

Sak 20/23  Ulykker 2020  

Styret ser med bekymring på de to fatale ulykkene som har vært så langt i 

2020. Det er viktig at vi avventer Statens havarikommisjon (SHK) sin rapport før 

vi uttaler oss om hendelsesforløpene. Men, vi kan allerede nå se noen 

paralleller på de to fatale ulykkene hvor formålet med flyturene var utsjekk av 

pilot på ny flytype med instruktør. Det kan også være noen paralleller til den 

fatale ulykken på Hamar noen år tilbake, hvor PFT var formålet med flyturen. 

Det kan hende vi bør se på kravene til instruktørene som sjekker ut piloter på 

nye flytyper. 

 

Vedtak:  Vi avventer SHK sine rapporter. 

 

Sak 20/24  Utdanning og krav, konsekvensanalyse 

Styret ønsker at det gjennomføres en konsekvensanalyse når det gjøres 

endringer i sikkerhetssystemet. Videre ber styret operasjons- og 

utdanningsutvalget om å sette opp en tabell over kravene som stilles til piloter 

som innehar hhv flygebevis for sportsfly, LAPL-A eller PPL-A. På de punkter vi 

har andre krav enn de myndighetsutstedte sertifikater ønsker styret å ha en 

konsekvensanalyse av at vi endrer våre krav slik at de blir like med LAPL-A og 

PPL-A. Analysen skal inneholde vurdering av sikkerhet, fordeler med forslaget, 

og hvilke positive og negative konsekvenser det har for våre medlemmer, og 

ikke minst rekruttering av nye medlemmer. 

 

Vedtak: Vedtatt i tråd med ovenstående. 

 

Sak 20/25  600 kg - status 

NLF etterlyste på vårparten et svar på når man kunne komme videre med 

denne saken. LT kunne da melde tilbake at de ville se på denne saken høsten 

2020.  

 

Vedtak: Styret synes det er svært beklagelig at dette trekker sånn ut i tid og at det ikke 

er noen åpenbar eller synlig progresjon på området. 

 

Sak 20/26  Regnskap - status 

Seksjonen ser ut til å kunne gå betydelig bedre enn budsjett i 2020 en 

budsjettert, dette kan i all hovedsak tilskrives koronapandemien og at den har 
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satt mye av aktiviteten på «vent». 

 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

 

Sak 20/27  Rapporter fra utvalgene 

Det var kun et fåtall av seksjonens utvalg som hadde sendt inn rapporter til 

dette styremøtet. Rapportene som er sendt inn er lest av styrets medlemmer.  

 

Vedtak: Rapportene er tatt til etterretning. 

 

Sak 20/28  NLFs lederutviklingsprogram 

Sportsflyseksjonen vil i løpet av høsten gjennomføre NLFs 

lederutviklingsprogram, sannsynligvis via Teams eller Zoom. Målgruppen er 

seksjonsstyret samt utvalgslederne. 

 

Vedtak: Styrets leder følger opp, slik at vi får fastsatt dato evenementet.  

 

 
 
Møtet hevet kl. 19:45 
 
Tom Bjerke (sign.) 
 
 
Kommende møter: 
 

- Oktober/november, strategisamling, styret og utvalgsledere – sted og dato er ikke 
bestemt. 

 
 
 
 
Protokoll godkjent av Sportsflystyret per e-post, 22. september 2020. 
 
 
 
 
 
 
Distribusjonsliste: 
Sportsflyklubber- og grupper (via www.nlf.no) 
Sportsflystyret 
Utvalgsledere 
 


