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Sportsflystyret                      
 
Møte 2021-02 
 
Styremøte tirsdag 3. august, via Teams 
 
 
 
Deltakere: 
 
Styret:   Sigurd Brattetveit, leder     
   Stein Erik Lundblad, nestleder 
   Pål Vindfallet, styremedlem 

Stig Børrestuen, styremedlem 
Hans Auflem, styremedlem 
 

 
Var ikke med:    Claudia Kruber, styremedlem  
   June Karlgård, styremedlem 
    
 
Roger Holm og Kristian Fahlstrøm var også innbudt til møtet som utvalgsledere, men ingen 
av de hadde mulighet til å delta. 
 
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 21/07  Protokollen fra møte 01 den 3. mars, gjennomgang/oppfølging 

Protokollen fra møtet ble gjennomgått og eventuelle oppfølgingssaker ble 

kommentert. Protokollen er tidligere godkjent. 

Vedtak: Det framkom kommentarer knyttet til det som vedrører oppnevning av utvalg, 
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herunder oppnevning av leder og øvrig sammensetning av utvalgene. Det ble 

presisert at en måtte følge tidligere vedtatte prosedyrer slik det er beskrevet. 

Utvalgene kan komme med forslag til utvalgsmedlemmer, styret godkjenner.  

 

 

Sak 21/08  Økonomi 2021, samt budsjett for 2022 og 2023 

Regnskapet for 2021 ligger bedre an enn budsjettert, det meste kan tilskrives 

koronapandemien og saker som av den grunn er/blir utsatt/skjøvet på.  

Når det gjelder budsjettet for årene 2022 – 2023 så skal det legges fram for 

seksjonsmøtet i oktober. 

Vedtak: Styret tok gjennomgangen av økonomistatus til etterretning, men gir også 

klart uttrykk for at man skulle kunne forvente at flere poster var bokført og 

framkom i regnskapet, i og med at man er inne i andre halvdel av 2021. 

Budsjettet for 2022 – 2023 vil det bli jobbet med fram til kommende 

styremøte.  

 

Sak 21/09  Seksjonens handlings- og langtidsplan 

Fram til kommende styremøte vil seksjonen og samtlige utvalg komme med 

innspill til handlingsplanen for kommende periode. Seksjonens handlingsplan 

vil ta utgangspunkt i NLF sentralt sin handlings og langtidsplan for den 

kommende tingperioden (2022 – 2023).  

 

Vedtak: Det legges fram forslag til handlingsplan for seksjonen til det kommende 

styremøtet.   

 

 

Sak 21/10  Sak som skal fremmes for seksjonsmøtet i oktober   

Styret ser på muligheten for å fremme et forslag til seksjonsmøtet om å 

utelate gebyret for utstedelse av personlig flygebevis/elevbevis på sportsfly 

(kr 267 pt), og heller «ta inn» denne inntekten ved å gjøre et påslag på 

seksjonskontingen med kr 100. 

 

Vedtak: Til kommende styremøte vil det bli lagt fram et konkret forslag til 

seksjonsmøtet, hvor prisdifferensiering mv framgår.  
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Sak 21/11  Revisjon av sikkerhetssystemet  

Revisjonsarbeidet pågår for fullt med finpussing av de utkast som skal gå på 

høring medio august 2021. Høringen sendes ut til klubber og medlemmer. 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.  
 

 

Sak 21/12  Status – «Den Store Sportsflyboken»   

Det meste er ferdig og leveres til designer i løpet av en uke. Håpet er at boken 
er ferdig i løpet av et par måneder. 
 

Vedtak: Styret ser virkelig fram til den dagen boken kan lanseres/utgis.  

 

 

Sak 21/13  NM 2021 – det ble en suksess   

Mesterskapet ble en stor suksess, og dette kan man i stor grad takke «live-
tracking» systemet for. Dette er kanskje noe av det beste som har vært av TV-
dekning for noen av NLFs aktiviteter på lang tid. 
 
Under det samme punktet så tok Aktivitetsutvalget opp sine tanker rundt hva 
de skal prioritere i tiden framover, herunder satsing på ungdommer.  
 

Vedtak: All honnør til de som bidro til at NM og TV-dekningen ble så bra som den ble. 

Aktivitetsutvalget beskriver sine ønsker og kommer med innspill til seksjonens 

handlingsplan for 2022 – 2023, herunder hva de ser for som skal dekkes over 

utvalget sitt budsjett for samme periode.   

 

 

Sak 21/14  Forsikringsavtale for sportsfly    

Som kjent legger Starr ned sin forsikringsvirksomhet, og det vil sannsynligvis 
medføre at den kollektive avtale som vi har i dag for de lovpålagte forsikringer 
for sportsfly, samt seteforsikring forsvinner fra kommende årsskifte.  
 

Vedtak: Styret vil se på hvilke andre alternative løsninger som finnes for å få en ny 

tilbyder til sportsflyeierne sitt forsikringsbehov.   

 

 

Sak 21/15  Valgkomite 2022 – 2023, styrets innstilling til seksjonsmøtet    

Styret må legge fram forslag til ny valgkomite overfor seksjonsmøtet i 
oktober. 
 
 

Vedtak: Styret jobber med denne saken fram til det kommende styremøtet.  
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Sak 21/16  Rapporter fra utvalgene – ny rapporteringsordning    

Dagens rapporteringsordning har vist seg å ha noen «huller». Fram til det 
kommende styremøtet må det utarbeides et skjema som klarere definerer 
«hvem gjør hva og hvorfor», og at beslutningslinjer går klarere fram enn i dag.  
 

Vedtak: Det jobbes med å få fram en styringsmodell for dette i løpet av høsten.   

 

 
 
Møtet hevet kl. 20:02 
 
Tom Bjerke (sign.) 
 
 
 
 
Protokoll godkjent av Sportsflystyret per e-post, 11. august 2021. 
 
 
 
 
Distribusjonsliste: 
Sportsflyklubber- og grupper (via www.nlf.no) 
Sportsflystyret 
Utvalgsledere 
NLFs generalsekretær 
 
 
 


