Sportsflystyret
Møte 2021-03
Styremøte tirsdag 7. september, via Teams

Deltakere:
Styret:

Sigurd Brattetveit, leder
Stein Erik Lundblad, nestleder
Claudia Kruber, styremedlem
Pål Vindfallet, styremedlem
Hans Auflem, styremedlem

Var ikke med:

June Karlgård, styremedlem
Stig Børrestuen, styremedlem

Kristian Fahlstrøm deltok som utvalgsleder under møtet, Roger Holm var forhindret fra å
delta.
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 21/17

Protokollen fra møte 02 - 3.august, gjennomgang/oppfølging
Protokollen fra møtet ble gjennomgått og eventuelle oppfølgingssaker ble
kommentert. Protokollen er tidligere godkjent.

Vedtak:

Saker som ikke er fulgt opp og som er relevante er hovedtema for møte 202103, og vil framkomme under den enkelte sak nedenfor.
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Sak 21/18

Seksjonens del av NLFs utviklings- og handlingsplan (Langtidsplan i henhold
til Lov for NLF), samt budsjett for årene 2022 og 2023
Til dette møtet skulle utvalgene ha lagt fram sine innspill for den kommende
perioden. Da det kun forelå innspill fra et av utvalgene så må utvalgene ha
klart sitt underlag, samt estimat for hva som vil påløpe av kostnader for årene
2022 og 2023 før møtet den 21. september. Seksjonens budsjettestimater for
årene 2024 og 2025 vil bli lagt på samme nivå som for året 2023.

Vedtak:

Utvalgsledere og seksjonens administrasjonsutvalg jobber med dette fram mot
møtet som avholdes 21. september.

Sak 21/19

Sak som skal fremmes for seksjonsmøtet i oktober
Denne saken er også behandlet på forrige møte, sak 21/10.
Styret vil legge fram et forslag for seksjonsmøtet i oktober om at gebyret for
utstedelse/fornyelse av personlig flygebevis utgår (kr 267) fra og med
1. januar 2022. Det foreslås at seksjonskontingenten endres for å «ta inn»
deler av denne inntekten. Dette vil også redusere den ekstra «byrden» det
enkelte medlem har ved fornyelse, samt forenkle fremtidige endringer/rutiner
på flygebevis- og rettighetsstruktur for sportsflygere.

Vedtak:

Til seksjonsmøtet i oktober foreslår styret at seksjonskontingenten endres som
følger for årene 2022 og 2023, og at utstedelses/fornyelsesgebyret for
personlig flygebevis (kr 267 pt.) utgår i sin helhet:
Kategori
Senior
Junior
Ungdom
Familie
Pensjonist

2021
350
150
40
150
150

2022 og 2023
450
200
40 (uforandret)
200
200

Sak 21/20

Diverse orientergssaker
Tom Bjerke orienterte kort om saker som er på gang, samt enkelte
medlemmer i styret må følge opp til det kommende møtet som avholdes 21.
september.

Vedtak:

Styret tok orienteringene til etterretning.
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Møtet hevet kl. 18:55
Tom Bjerke (sign.)

Protokoll godkjent av Sportsflystyret per e-post, 13. september 2021.

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