Sportsflystyret
Møte 2021-01
Styremøte onsdag 3. mars, via Teams

Deltakere:
Styret:

Sigurd Brattetveit, leder
June Karlgård, styremedlem
Pål Vindfallet, styremedlem
Stig Børrestuen, styremedlem
Hans Auflem, styremedlem

Var ikke med:

Claudia Kruber, styremedlem
Stein Erik Lundblad, nestleder

NLFs administrasjon: Tom Bjerke, referent

Møtet satt kl. 18:00. 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 21/01

Protokollen fra møte 05 den 2. desember, gjennomgang/oppfølging
Protokollen fra møtet ble gjennomgått og eventuelle oppfølgingssaker ble
kommentert. Protokollen er tidligere godkjent.

Vedtak:

Ingen.
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Sak 21/02

Økonomi 2020, budsjett for 2022 og 2023
Det foreløpige regnskapet viser at seksjonen vil gå vesentlig bedre enn
budsjettert, det meste kan tilskrives aktivitet som har uteblitt på grunn av
koronapandemien. Regnskapet for NLF og samtlige seksjoner vil foreligge
ferdig revidert til Forbundsstyremøtet den 15. mars 2021.
Fordi det er besluttet å flytte seksjonsmøter og Luftsportstinget til oktober
2021, så vil arbeidet med budsjettet for årene 2022 og 2023 komme opp som
en sak på neste møte, som en del av seksjonens langtids- og handlingsplan
som må utarbeides for kommende Tingperiode.

Vedtak:

Styret tok gjennomgangen av økonomistatus til etterretning.

Sak 21/03

Revisjon av sikkerhetssystemet - endringsbehov
Seksjonens utvalg og håndbokredaksjonen har etterlyst seksjonsstyrets tanker
og intensjoner om hvilket retningsvalg man skal ta på noen områder, sett opp
imot endringsbehovene som organisasjonen selv mener er nødvendig. I tillegg
så framkommer det endringsbehov som en følge av LTs tilsyn med
sikkerhetssystemet, samt flere sikkerhetstilrådninger fra Statens
havarikommisjon.
Styret mener at man bør ha en tilnærming likt LAPL-A nivå når det gjelder
sikkerhetssystemet, og styret har stor tro på at det nye sikkerhetssystemet for
sportsfly vil bli bra, slik det nå foreligger i støpeskjeen.
Styret er gjort kjent med at sikkerhetssystemet skal ut på en bred høring til
klubber og medlemmer, i tråd med etablert prosedyre i NLF. Når
høringsinnspill er mottatt og vurdert, så tas disse eventuelt inn i
sikkerhetssystemet før det oversendes til LT.
Når det gjelder kravet til PFT ved fornyelse, ved løpende gyldighet på
flygebeviset og hvor det i dag inngår en teoretisk prøve, så vil styret be
Operasjons- og utdanningsutvalget se på muligheten for at dette kravet
bortfaller, og at det heller erstattes med en teoretisk
gjennomgang/kommunikasjon mellom PFT-kandidaten og instruktøren.
For de som fornyer flygebeviset etter at det har utløpt, etter en gitt tid, så
opprettholdes kravet til teoriprøve. Utvalget må i denne sammenheng se på
hvilken grense som her bør settes for hvor lenge flygebeviset har vært ugyldig
før det utløser krav til teoriprøve.
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Videre så er styret enig i den styrkingen som må til innenfor fagene MYB og
flygeplanlegging innenfor pensum til flygebevis for sportsfly. Disse fagene vil
også tilbys de som allerede er innehavere av flygebevis.
Vedtak:

Styrets vedtak og holdning framgår av formuleringene ovenfor.

Sak 21/04

Aktivitetsutvalget – saker som er fremmet
Utvalget har mottatt en rekke henvendelser og disse forelegges styret.
Utvalget ønsker prinsipielt at noen av sakene vurderes av styret.

-

Simulator VR, prosjektet fortsetter. Målsetningen er at prosjektet skal være klart
til Luftsportsuka 2021.

-

Det er mottatt henvendelse fra de som driver «Airsport-IL», og det har vært
kommunikasjon mellom denne gruppa og utvalget og NLFs aktivitetskonsulent.
Veien videre og kommunikasjon går via NLFs aktivitetskonsulent, i nært
samarbeid med aktivitetsutvalget.

-

Det er mottatt en søknad om støtte til «Live tracking». Utvalget tar den videre
kommunikasjonen med søkerne, og så vurderes det videre forløpet etter at
systemet er testet ut.

-

Det har kommet et forslag til «Pilot Poker Run» fra Jarlsberg-miljøet. Styret
mener initiativet er bra, og anmoder om at NLFs aktivitetskonsulent koordinerer
dette, da dette ikke gjelder kun sportsfly.

-

VM 2021, ekstra bevilgning? Det har kommet fram et spørsmål om det kan settes
av mer i budsjettet til VM i mikroflyging i år. Styret mener det er satt av
tilstrekkelig til konkurranser i år, utvalget selv må prioritere fordelingen av
midlene.

Vedtak:

Styrets vedtak og holdning framgår av formuleringene ovenfor.

Sak 21/05

Rapport fra seksjonens utvalg til styremøtene
Styret vil fremover innby lederne av seksjonens utvalg til å være med i
innledningen av styremøtene, slik at det oppnår en god kontakt mellom styret
og utvalgene.
Det bør sees på om man skal gjøre noen endringer på det rapportskjemaet
som utvalgene benytter til rapportering i forkant av styremøtene.
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Styret ser et klart forbedringspotensiale ved at de kan uttrykke seg klarere i
kommunikasjonen med utvalgene, i form av konkrete vedtak samt å gi
utvalgene «arbeidsoppgaver» som de anmodes om å se inn i.
Vedtak:

Styrets vedtak og holdninger skal framkomme klare, slik at utvalgene kan
forholde seg til noe konkret. Utvalgene lager en kortfattet rapport i forkant av
styremøtene, disse gjengis i protokollene fra styremøtet, slik at alt er samlet
på ett sted. Utvalgslederne i seksjonen innbys til å være med på styremøtene, i
hele eller deler av møtet. Rapportformularene som utvalgene skal benytte
endres, slik at de blir mer formålstjenlige.

Sak 21/06

Håndbokredaksjonen
Som nytt medlem i håndbokredaksjonen foreslår styret Bård Ivar Bru.

Vedtak:

Bård Ivar Bru inngår i håndbokredaksjonen.

Møtet hevet kl. 19:33
Tom Bjerke (sign.)

Protokoll godkjent av Sportsflystyret per e-post, 18. mars 2021.

Distribusjonsliste:
Sportsflyklubber- og grupper (via www.nlf.no)
Sportsflystyret
Utvalgsledere
NLFs generalsekretær
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