Saksliste styremøte 28.09.2017 kl 17:00
Sted: Telefonmøte
Følgende deltok:
Sigurd Brattetveit, leder
Stein Erik Lundblad, nestleder
Claudia Kruber , styremedlem
Pål Vindfallet, styremedlem
Stig Børrestuen, styremedlem
Hans Kristian Auflem, ungdomsrepresentant i styret
Forfall:
June C. Karlgård, styremedlem

17/28 Skjema og vedlegg til MFHB
På forrige møtet godkjente vi MFHB utgave 7 med unntak av vedlegg.
En har vært igjennom vedleggene og hovedinntrykket er at de er greie. Fant
følgende punkt som bør behandles:
1. En bør gå vekk i fra dateringer og skrive inn at de er godkjent i henhold til
gjeldende utgave av håndboka (U7)
2. På trykt utgave av boka må vedleggene komme som vedlegg etter hvert
kapittel.
3. Vedlegg 5.3 Her er det to steder der det står at styret har vedtatt. I forskrifter
skal det ikke stå at et styre har vedtatt, det kommer frem av styreprotokoller. I
vedlegg må det stå ”slik er det”. Foreslår at vi ser på nytt på grunnlaget for de to
punktene det gjelder.
4. Vedlegg 5.3 punkt 6 gjør hele vedlegg 5.1 unødvendig da de til dels motsier
hverandre.
Her er direkte link til vedlegg 5.3:
http://nlf.no/sites/default/files/mikrofly/dokument/vedlegg_5.3_importtillatels
e_av_mikrolett_materiell_01.05.16a.pdf#overlay-context=mikrofly/mikroflyhndboken
Vedtak :
Punkt 1. og 2. Vedtatt og en ber håndboksredaksjonen å følge opp dette.
Punkt 3 og 4 følges opp på neste styremøte.
17/29 Mikrohelikopter
Utvalget har lagt ned et stort arbeid og har sendt inn vedlagt materiell, ønsker
at vi skal sende dette til LT for godkjenning av mikrohelikopter.

Arbeidet er godt utført og med gode dokumentasjoner. Men problemet er at en
i 2015 laget en prioriteringsliste i NLF/MIKS der en i år vil prioritere følgende
saker som skal fremmes til LT:



Forenkla legepapirer
Flere bevegelser fra mikrostriper

Min kommentar; Det er langt flere av våre medlemmer som vil ha en fordel av
disse to sakene, enn om vi fikk i gjennom mikrohelikopter i LT.
Forslag til løsning: Mikroflystyret oppfordrer utvalget om å gjør på samme måte
som det ble gjort for Gyrokopter, la en klubb søke LT om et begrenset
prøveprosjekt.
Vedtak: Mikroflystyret oppfordrer utvalget om å gjør på samme måte som det
ble gjort for Gyrokopter, la en klubb søke LT om et begrenset prøveprosjekt.
Ledergruppen følger opp dette.
17/30 Risikosport
Mikrofly er definert som en risikosport, noe som gjør at vanlige livsforsikringer
ikke gjelder. Verken motorfly eller seilfly er risikosport. Mikroflystyret vil sette
dette på dagsorden, og gå i dialog med forsikringsselskapene.
17/31 Kostnadsdekning styrets medlemmer og utvalg.
Forslag til vedtak: Mikroflystyret går på å presisere dagens (øvrige) NLF-praksis,
og som vi også oppfatter er innarbeidet i NIF og «frivillighets-Norge» for øvrig:
«Vi dekker kostnader for styrets medlemmer og utvalgsmedlemmer, dersom de
har en offisiell rolle. Det vil si at de representerer NLF, skal holde foredrag eller
utføre annen praktisk oppgave i forbindelse med arrangement i regi av NLF, og
som er avklart på forhånd.»
Vedtak: Styret mot en stemme ønsker å beholde dagens ordning (ref: protokollen
fra styremøtet 2-2016)
17/32 Konkurranser
Det er kommet ønske/forslag om både fra Odd Tore (ref. mail) og Tormod om at vi
satser mer på konkurranser. Det er i dag stort sett kun NM som arrangeres i Norge
og det har i hovedsak vært Odd Tore og ”årets arrangør” som har mast på klubber
og piloter om ikke de kan delta. På Internasjonale stevner er det Tormod som har
ringt rundt for å finne deltakere, er det slik vi vil ha det, eller kan vi få i gang
klubbmesterskap, regions mesterskap med mer. Håkon og Per, som er de som har
mest erfaring og som hevder seg godt i internasjonale mesterskap har sagt seg
villige til å bidra.

Vedtak: Styret ber Aktivitets og Rekrutteringsutvalget utarbeider en plan og
budsjett for gjennomføring av et opplærings- og informasjonskampanje for våre
klubber. Der en bruker Per og Håkon.
17/33 Oppfølging av tidligere saker
1. Styrebesøk til klubbene. Pål, June og Stig har påtatt seg å lage et
presentasjon. For klubbesøk. Status:
Materiellet vil være klart i løpet av Oktober
2. Motorkurset status: Rune Koppen har sagt seg villig, men en har ikke fått
noe konkret i fra han. Kursene må gjennomføres, og hvilke andre har vi som
kan ta det? Stein Erik Lundblad følger opp Rune Koppen
17/34 Antidoping-info til seksjonsstyrer i NLF
Info sak
Orientering
Ledergruppen har behandlet følgende saker siden forrige styremøte:
17/35 «overgangsvindu»
I forbindelse med utgivelse av Mikroflyhåndboken utgave 7, så trenger vi
«overgangsvindu», eksempelvis, hvilke bestemmelser skal en elev forholde seg til
mht flygetidskrav når vedkommende startet sin utdannelse før utgave 7 ble satt i
kraft? På telefonmøte i operasjons- og utdanningsutvalget nå sist onsdag kveld
kom vi fram til at 1. mars 2018 vil være en riktig dato. Etter denne dato må alle
følge bestemmelsene i utgave 7. Ønsker en bekreftelse fra styret evt.
arbeidsutvalget på dette.
Vedtak: Alle krav til pilotutdanning i U7 trår i kraft 1. mars 2018
17/36 Dekning av utgifter
På det samme møtet i operasjons- og utdanningsutvalget kom vi fram til hvilke
personer vi ønsker å tilby den nye IK-1e funksjonen.
Operasjons- og opplæringsutvalget innstiller på at de som blir invitert som IK-1e
får dekket sine reisekostnader til Gardermoen. Hvis mulig, så hadde det vært fint
med en avklaring på dette, før styremøtet i september.
Vedtak: Deltakeren får dekket reisekostnadene i henhold til NLF standard satser.
17/37 FAI-verv
Vedtak: Tormod Veiby gjenvelges som FAI representant fra MIKS

Møtet hevet kl. 18:30

Sigurd Brattetveit Referent

