Sportsflystyret
Møte 2021-05
Konstituerende styremøte, lørdag 16. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen

Deltakere:
Styret:

Sigurd Brattetveit, leder (referent)
Stig Børrestuen, nestleder
Eva Therese Næss, styremedlem
Kristina Indianna Sara, styremedlem
Pål Vindfallet, styremedlem
Vegard Halden, styremedlem
Jone R. Mathisen, styremedlem og ungdomsrepresentant

Møtet satt kl. 14:05. Styret var beslutningsdyktig.
Tom Bjerke fra NLFs administrasjon hadde ikke anledning til å delta, da han var opptatt med
forberedelser til NLFs Ting som har oppstart kl 15:00.

Sak 21/25

Presentasjon av det nye styrets medlemmer
Det ble gjennomført en kort presentasjonsrunde av styrets medlemmer.

Vedtak:

Styret konstituerte seg som valgt på seksjonsmøtet.

Sak 21/26

Prioritering av oppgaver i styret
De nye styremedlemmene ble bedt om å komme med en oversikt over hva de
vil prioritere av oppgaver i styret fremover og hva de kan bidra med.

Vedtak:

Tilbakemelding på hva det enkelte styremedlem kan tenke seg å prioritere
sendes til leder innen 31. oktober.
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Sak 21/27

Møte med Luftfartstilsynet (LT)
I forbindelse med LT sitt arbeid omkring sportsflyging i Norge fremover,
herunder ny vektgrense ønsker styret å møte LT for både å fremlegge vår sak,
høre hva de ser for seg og ikke minst at en blir kjent med hverandre. Dette er
tatt opp med Torkell Sætervadet i NLFs administrasjon, som igjen avklarer et
eventuelt møte med LT.

Vedtak:

Møtet med LT ønskes gjennomført før nyttår.

Sak 21/28

Klubbesøk i forbindelse med reisen til Bodø
Styret har for intensjon om å foreta et klubbesøk med en lokal klubb når/hvis
styret først er i Bodø.

Vedtak:

Intensjonen framgår ovenfor.

Sak 21/29

Neste styremøte
Dersom det ikke blir noen av turen til Bodø, så avholdes det styremøte via
Teams senest 15. desember.

Vedtak:

Intensjonen framgår ovenfor.

Møtet hevet kl. 14:20.
Sigurd Brattetveit (sign.)

Protokoll godkjent av Sportsflystyret per e-post, 26. oktober 2021.

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

Protokoll styremøte 2021-05

Side 2

