Protokoll

Mikroflyseksjonen/Norges Luftsportforbund

Styremøte i Mikroflyseksjonen, møte 3/2015, 18. juni, Starmoen, Elverum
Tilstede: Petter Faye-Lund, Stein Erik Lundblad, Claudia Kruber, Magne Skredderberget og
Pål Vindfallet. Styret var beslutningsdyktig.
Meldt forfall: Mariann Flasnes, Finn-Christian Holm. Ikke møtt: Dag Bråthen
(varamedlem).
Som observatører møtte: Tor Berg, Roger Holm, Odd-Tore Ohnstad, Tom W.
Røstad og Vidar Husa.
Referent: Tom Bjerke.
Møtet startet kl 1500.

Sak 15/15 Godkjenne saksliste
Sakslisten ble godkjent, og saker til eventuelt ble notert.

Sak 16/15 Godkjenne protokoll fra forrige møte, saker til oppfølging
Protokollen fra møte 2/2015 ble gjennomgått og godkjent.

Sak 17/15 Rapport fra komiteene, saker til oppfølging
OPS & opplæringskomiteen jobber med å få til ett standardisert opplæringssett for
benyttelse i klasseromsundervisning. Det er i ferd med å komme på plass en avtale med en
leverandør/bidragsyter på dette. Det er en målsetning at det nye materiellet skal være på
plass til 1. januar 2016.
Aktivitet og rekrutteringskomiteen kom med noen konkrete forslag til å gjøre seksjonen og
klubbenenes aktiviteter mer synlig. Det blir satt av midler til dette, og mer informasjon blir
lagt ut på seksjonens webside.
Flytryggingskomiteen skulle ha laget ferdig en video som omhandler forebygging av brann.
Denne er ennå ikke ferdig, men vil bli prioritert nå fremover.
Rotorkomite. NLF har ennå ikke mottatt noe svar på søknaden om å få etablert et
prøveprosjekt for mikrolett helikopter. LT er før møtet purret på saken.
Granskningskommisjon vil gjennomføre ett eget kurs i ulykkesgranskning, dato for dette
kurset vil være på plass til neste styremøte.
Teknisk komite og Håndbokskomiteen vil jobbe tett opp mot Rotorkomiteen ift å få på plass
nødvendige endringer i kommende revisjoner av MFHB.

Sak 18/15 Legalisering av nattflyging med mikrofly
Det har kommet ett forslag om å se på muligheten for å legalisere nattflyging med mikrofly.
OPS & opplæringskomiteen, Teknisk komite og Flytryggingsrådet har uttalt seg i denne
saken, og anbefaler styret at dette ikke utredes nærmere.
Styret besluttet å ikke gå videre med denne saken.
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Sak 19/15 Rammetilskudd fra NIF - 2015
Seksjonen har rundet 1.500 medlemskap ved siste årsskifte. Når seksjonene i NLF passerer
denne grensen utløses det et tilskudd på kr 50.000. Dette var det budsjettert med for 2015.
Det viser seg imidlertid at beregningen som legges til grunn er begrepet «aktivtetstall» som
hentes fra Idrettsregistreringen. (Som klubbene har rapportert inn). Dette tallet var i
underkant av 1.500 ved siste årsskifte, slik at de budsjetterte 50.000 ikke vil bli overført til
seksjonen i år.
Styret tok orienteringen til etterretning.

Sak 20/15 Status på søknad til LT – Prøveprosjekt for mikrolett helikopter
Stein Erik Lundblad orienterte om status i saken. Ila Luftsportsuka er det/vil det bli ført
samtaler med representant fra LT om det videre arbeide.

Sak 21/15 FAI/CIMA – «Delegate og Alternate»
Styret besluttet å innstille Tormod Veiby som «Delegate» til FAI/CIMA. Alf Nipe fra Hang- og
paragliderseksjonen hadde styret ingen innvendinger til at skulle stille som «Alternate» i
kommisjonen, i egenskap av være Paramotorutøver (Paramotor er organisert via FAI/CIMA).
Forbundsstyret beslutter hvem som skal representere NLF i de forskjellige FAI kommisjoner.

Sak 22/15 Eventuelt
Det er rettet en henvendelse til seksjonsstyret på hva seksjonen gjør for å legge til rette for
at Avinor sine plasser kan benyttes utenom åpningstid slik den kan for motorflygere, også
for mikroflygere.
Roger Holm vil utarbeide ett svar på dette, og essensen i dette svaret vil bli gjort kjent på
seksjonens webside for øvrige.

Møtet ble avsluttet kl. 1730.

Neste styremøte avholdes 22. oktober kl 1700, NLF/Oslo.

Tom Bjerke (sign.)

Denne protokoll er foreløpig godkjent av seksjonens leder, 5. juli 2015.

Distribusjonsliste:
Via seksjonens internettsider til klubbene
NLFs President
NLFs kontrollkomite ved leder
NLFs Generalsekretær
Protokoll fra styremøte 3/2015

