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Sportsflystyret                      
 
Møte 2021-06 
 
Styremøte, tirsdag 14. desember, avholdt via Teams 
 
 
Deltakere: 
 
Styret:   Sigurd Brattetveit, leder  
   Stig Børrestuen, nestleder   
   Eva Therese Næss, styremedlem 
   Kristina Indianna Sara, styremedlem 
   Pål Vindfallet, styremedlem 
   Vegard Halden, styremedlem 
   Jone R. Mathisen, styremedlem og ungdomsrepresentant 
 
Utvalgsledere:  Roger Holm, Operasjons- og utdanningsutvalget 
   Kristian Fahlstrøm, Teknisk utvalg 
 
Referent:  Tom Bjerke, NLFs administrasjon 

 
   
Møtet satt kl. 18:02. Styret var beslutningsdyktig.  

 

 

Sak 21/30  Protokoll fra konstituerende styremøte og møte i arbeidsutvalget 

Protokoll fra møte 2021-5 og arbeidsutvalgets møte 2021-01 ble gjennomgått.   

Vedtak: Protokoll 2021-05 er tidligere godkjent, og styret godkjente protokollen fra 

arbeidsutvalget, møte 2021-01.   

 

 

Sak 21/31  Søknad om støtte til «Live tracking» 

 Aktivitetsutvalget har mottatt søknad om støtte til «Live tracking», og har lagt 

denne fram for styret. I utgangspunktet så håndterer utvalgene selv 

økonomidisponering innenfor utvalgets budsjettramme.    

 

Vedtak: «Live tracking» støttes med kr 30.000 og det belastes budsjettet for 2021.  
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  Sak 21/32  Rapport fra utvalgene   

Det var i forkant av møtet innsendt rapport fra tre av de fire utvalgene i 
seksjonen. Alle utvalgsledere var representert under møtet og kunne muntlig 
rapportere om pågående saker i respektive utvalg, samt hva som er under 
planlegging. 
 
Kort oppsummert: 
Den store sportsflyboken er så godt som ferdig.  
Nye teoriprøver, og eksamenssystem i TMS. 
Sportsflyhåndboken, utgave 8 forventes godkjent av LT før jul. 
Oppdateringsseminarer for instruktører og besiktningsmenn i februar og mars 
er under planlegging. 
NM under NM-veka er under planlegging. 
Det vurderes opprettet en egen «simulatorgruppe». 
36 innrapporteringer via OBSREG. 

 
Vedtak: Styret tok rapportene til etterretning.   
 
 
Sak 21/33  Styret besøker Luftfartstilsynet (LT) i Bodø 

 Styret har for intensjon om å foreta et besøk hos LT i Bodø for å møte 

«premissgiverne» for vår virksomhet, samt gjennomføre besøk i Salten SFK og 

avholde et styremøte under samme turen.    

 

Vedtak: Intensjonen framgår ovenfor. 

  

 
Sak 21/34  Bemanning av seksjonens utvalg fra 2022 

 Normalt skulle seksjonen hatt på plass ny utvalgssammensetning ved 

kommende årsskifte, men fordi seksjonsmøtet i år ble avholdt 16. oktober, så 

foreslås det at de nye utvalgene først er på plass i løpet av første halvår i 

2022.   

 

Vedtak: Målet er å ha utvalgssammensetning på plass før utløpet av juni 2022.  

 

 

Sak 21/35  Månedlig rapport fra seksjonens fagsjef 

 Styret ber om at det sendes en rapport til styret månedlig fra fagsjefen.   

 

Vedtak: Første månedsrapport kommer per 31. januar 2022.   
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Sak 21/36  Informasjonsbulletin – sporbarhet på «hvem som har sett hva».  

 Det framkom et ønske om at man kunne se «hvem» eller «grupperinger» som 

har åpnet seksjonens informasjonsbulletin. Det er viktig at de som er 

sportsflyutøvere åpner bulletinen og får med seg det som er relevant for den 

enkelte. Det ble ikke konkludert på punktet.   

 

Vedtak: Intet vedtak.   

 

 

Sak 21/37  Ny kollektiv forsikringsavtale fra 2022 

 Det jobbes med å få på plass en ny kollektiv forsikringsavtale for de lovpålagte 

forsikringer, samt seteforsikringene. Tom Bjerke orienterte kort om status på 

dette området, og at man regner med å ha alt på plass før kommende 

årsskifte med en ny forsikringstilbyder.    

 

Vedtak: Styret tok orienteringen til etterretning.   

 

 

Sak 21/38  Havarikommisjonens rapporter fra de to fatale ulykkene i 2020 

 Sikkerhetstilrådningen i de to rapportene er ivaretatt i det arbeidet som nå 

foregår i seksjonen. Lenker til rapportene er distribuert via seksjonens 

informasjonsbulletin tidligere.  

 

Vedtak: Intet vedtak.   

 

   

Møtet hevet kl. 20:00. 
 
Tom Bjerke (sign.) 
 
 
 
Protokoll godkjent av Sportsflystyret per e-post, 20. desember 2021. 
 
 
 
Distribusjonsliste: 
Sportsflyklubber- og grupper (via www.nlf.no) 
Sportsflystyret 
Utvalgsledere 
NLFs generalsekretær 


